
 

 

 

 

 

 
Svar på chattfrågor från Chefsforum 13 september 2021 
Tema: Corona – information inför hösten 2021 
 
 
Ska risk- och konsekvensbedömningen diarieföras varje gång den uppdateras? Eller 
bara den första gången?  

En riskbedömning är inte statisk utan behöver regelbundet revideras för att hållas aktuell. Risk- och 
konsekvensbedömningen är samtidigt en upprättad handling och ska därmed diarieföras. Situationen 
får avgöra om exempelvis de uppdaterade åtgärderna i handlingsplanen är så omfattande att en ny 
handling ska läggas till ärendet i diariet.   
 
Behöver särskild hänsyn tas till personer i riskgrupp även efter den 1 november?  

Vårt rektorsbeslut är skrivet utifrån att det efter den 1 november inte finns några restriktioner 
kvar, vilket innebär att riskgrupper hanteras som innan pandemin. Skulle pandemin fortfarande vara 
pågående efter den 1 november så behöver vi hantera riskgrupper utifrån det.   
 
Ska/får vi formellt göra skillnader på personal som är 1) vaccinerade, 2) haft smittan 
men ej är vaccinerade, 3) sådana som valt att inte vaccinera sig eller haft covid? Får vi 
ens fråga om den informationen officiellt?  

Arbetsgivaren får inte efterfråga denna information. Arbetsgivaren ska behandla alla lika eftersom 
chefen har ett arbetsmiljöansvar för alla sina anställda, och alla anställda har lika stor rätt till en bra 
arbetsmiljö.   
  
Vilka riktlinjer har Lunds universitet gällande munskydd? Finns det några riktlinjer?  

Rådande rektorsbeslutet nämner inte munskydd någonstans. Ifall munskydd behövs för att arbeta 
säkert, till exempel i trånga lokaler som laboratorier etc, så kan det vara befogat. Risk- och 
konsekvensbedömningen får styra vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas för att minska risken 
för smittspridning.    
 
Smittskydd Skåne menar att det för närvarande inte är aktuellt att införa munskydd som en allmän 
rekommendation. Det har för övrigt inte rekommenderats utanför vården hittills annat än tillfälligt för 
kollektivtrafik under rusningstid.   
 
Hur gör ni andra med att ta emot gästforskare från länder utanför EU? Gör ni en risk- 
och konsekvensbedömning och väntar till efter 1 november, eller?  

Sektionen HR 



Rådande rektorsbeslut säger att mottagande av besök ska genomföras i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för minskad smittspridning, och i enlighet med 
universitetets stegvisa och ordnade anpassning för utbildning och övrig verksamhet. Som 
utgångspunkt gäller att det i all verksamhet ska göras en bedömning av risken för smittspridning och 
att tillräckliga åtgärder ska genomföras för att undvika smittspridning.  
 
Har Lunds universitet någon generell policy när det gäller externa 
besökare inklusive skolbesök (det vill säga ovaccinerade personer), eller kan ta fatta 
dessa beslut på institutionsnivå?  

Rådande rektorsbeslut säger att verksamheter som riktar sig till allmänheten, såsom till exempel 
museer, konsthallar, butiker och parker, ska anpassa sin verksamhet till de regler som följer av 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
till dess att denna förordning upphör att gälla. Som utgångspunkt gäller att det i all verksamhet ska 
göras en bedömning av risken för smittspridning och att tillräckliga åtgärder ska genomföras för att 
undvika smittspridning.  
  
Rekommenderad procentsats på plats 16 september? Förstår att det beror på 
risk- och konsekvensbedömning, men vägledning?  

Rådande rektorsbeslut anger inga procentsatser när det gäller hur många medarbetare som ska vara 
tillbaka på arbetsplatsen ett visst datum. Universitetet ska genomföra en stegvis och ordnad anpassning 
till verksamhet utan restriktioner till följd av coronapandemin. Anpassningen ska ske i enlighet med 
respektive verksamhets förutsättningar och i förhållande till rådande smittspridning, regeringens plan 
för avveckling och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Som utgångspunkt gäller att 
det i all verksamhet ska göras en bedömning av risken för smittspridning och att tillräckliga åtgärder 
genomföras för att undvika smittspridning.  
 
Hur gör ni övriga med platser i fikarum etc innan den 1 november?  

Många verksamheter har gjort upp schema för användning av kök och fikarum, alternativt satt upp 
skylt om hur många som kan vistas i rummet. Det är viktigt att vi fortsätter att hålla avstånd. 
 
Hur förhåller vi oss till självtester som kan köpas på apoteket? Får vi som 
arbetsgivare köpa in sådan och använda oss av dem till exempel i situationer när vi 
har utländska gästlärare som kommer in för någon enstaka dag med mera?  

Sektionen HR rekommenderar inte att självtester köps in. 

Som arbetsgivare måste vi vara medvetna om det ansvar vi tar på oss ifall väljer att använda självtester 
för ändamålet som beskrivs i frågan. Vi måste också tänka på den personliga integriteten för våra 
anställda och gäster. Utländska gästlärare är förmodligen redan testade i samband med inresan till 
Sverige.  
 
Vi kan som arbetsgivare inte tvinga någon att ta ett test och vi får inte heller registrera resultatet av 
testet. Och hur ska situationer hanteras i de fall tester visar positivt resultat? Självtester är inte lika 
säkra som PCR-tester.   
  
 


