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Handlingsplan för stöd till internationella studenter vid en kris- 

och katastrofsituation 

1.1 Bakgrund     

Under de senaste åren har antalet utländska studenter vid Göteborgs universitet 

(GU) ökat. Det handlar dels om studenter som söker sig till universitetet inom 

ramen för ett utbytesavtal och dels om de studenter som kommer utomlands ifrån 

för att läsa en utbildning vid Göteborgs universitet. Intresset från studenter vid 

universitet att förlägga delar av sin utbildning utomlands genom en utbytesplats, 

fältstudie eller praktikplats är även stort. Denna handlingsplan är framtagen som ett 

komplement till styrdokumentet Kris- och katastrofplan för Göteborgs universitet 

(dnr A1 55/07, 2008-06-09) och till den hörande checklista. 

 

1.2 Syfte      
Syftet med föreliggande handlingsplan är att universitetet ska kunna förbereda 

åtgärder för att rätt resurser snabbt ska kunna sättas in om en kris- eller 

katastrofsituation inträffar som omfattar utländska studenter1 som bedriver studier 

vid GU.  

 

1.3 Definitioner  

Med utländska studenter
2
 avses inresande studenter inom utbytesavtal samt 

studenter som läser delar eller en hel utbildning vid GU
3
. I definitionen utländska 

studenter ingår även utresande studenter vid Göteborgs universitet inom ovan 

nämnda avtal med annat lärosäte samt de studenter vid Göteborgs universitet som 

deltar i olika former av fältstudier och praktik utomlands inom ramen för sin 

utbildning.  

 

En Kris- och katastrof situation anses i detta sammanhang föreligga när studenter 

vid GU är allvarligt hotad eller drabbad av större olycka eller händelse.
4
  

 

 

                                                 
1
 Se 1.3 Definitioner för begreppsförklaring av utländska studenter 

2
 Även studerande på forskarnivå 

3
 dvs. studenter med uppehållstillstånd för studier i Sverige eller studenter från de nordiska länder, 

de 27 EU-länderna samt EES-området 
4
 Kris- och katastrofplan för Göteborgs universitet, dnr A1 55/07 
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2. Ansvarsfördelning/organisation  
Ansvaret för att informera enskilda studenter om innehållet i denna handlingsplan, 

ligger där beslut fattas om mottagandet eller om utresa, beroende på avtalets 

utformning. 

Studentavdelningen har ett samordningsansvar för handlingsplanen och ansvarar 

för att generell och aktuell information finns tillgänglig kring rutiner och riktlinjer 

för de kategorier av studenter som omfattas av denna handlingsplan. International 

Centre vid universitetsledningens kansli är kontaktinstans för frågor kommande 

utanför organisationen. 

 

Prefekt eller motsvarande ansvarar för att samtliga in- och utresande studenter 

inom olika avtalsformer ges adekvat och aktuell information om risker, 

försäkringsskydd samt att uppgifter om aktuellt lärosäte, kontaktperson och 

anhöriguppgifter finns tillgängligt på lämpligt sätt. För studenter inom ramen för 

utbytesavtal skall anhöriguppgifter (dvs. den eller de personer som kan kontaktas i 

händelse av en kris- eller katastrofsituation av något slag) föras in i den kommande 

universitetsgemensamma avtalsdatabasen MoveOn eller motsvarande system. För 

inresande utländska studenter utanför avtal ansvarar den institution eller 

motsvarande, som antar studenten för att anhöriguppgifter loggas på lämpligt och 

lättillgängligt sätt. De ska även informera studenten om försäkringar och innehållet 

i denna handlingsplan. Detta ska senast ske i samband med registrering. 

Information om försäkringar finns att tillgå på 

http://www.sakerhet.gu.se/verksamhetsforsakring/ 

 

3. Förebyggande åtgärder 
Ansvaret för åtgärder ligger där avtalet utformas alternativt för studenter utanför 

avtal på den institution/motsvarande där beslut om mottagande/antagning sker. Se 

2. för mer information.  

 

3.1 Åtgärder i samband med avtalsskrivande med utländskt lärosäte 

Vid avtalsskrivande med utländskt lärosäte skall minst följande punkter klarläggas: 

- säkerhetsförhållanden vid lärosätet/praktikplatsen samt studieorten 

- bostadsförhållanden för studenten 

- studentens behov av försäkringar 

- lärosätets försäkringar 

- kontaktuppgifter till lärosätet/praktikplatsen vid akuta situationer även på 

icke tjänstetid 

- kontaktmöjligheter med svensk beskickning. 

 

Observera att för att försäkringen Student UT skall gälla krävs det att finns en 

överenskommelse på lärosätesnivå. Motsvarande gäller även för praktik/fältarbete.  

 

3.2 Åtgärder vid mottagande/registrering 

Vid mottagande av utländsk student är det viktigt: 

- att upplysa studenten om innehållet i denna handlingsplan.  

- att uppgift om kontaktperson vid utländskt lärosäte/praktikplats finns för 

studenter som kommer inom ramen för ett avtal 

- att uppgifter om anhöriga är aktuella och att dessa uppgifter förtecknas vid 

institutionen/motsvarande 

- att informera studenten om universitetets försäkringar samt eventuella 

behov av privata försäkringar. Studenten ska alltid själv ta ställning till om 

http://www.sakerhet.gu.se/verksamhetsforsakring/
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kompletterade försäkring behövs.  

 

3.3 Åtgärder vid planering av utresa 

Vid planering av utlandsstudier, praktik eller fältarbete skall Utrikesdepartementets 

och Smittskyddsinstitutets rekommendationer och eventuella universitetsinterna 

rekommendationer konsulteras och ligga till grund för en samlad bedömning av 

studieortens lämplighet. En risk- och säkerhetsanalys skall göras med 

utgångspunkt i: 

- aktuell risk- eller hotbild för området ifråga 

- behov av åtgärder före resan såsom vaccinationer, försäkringar 

- behov av särskild säkerhetsutbildning före utresan 

- planering för att vid behov avbryta utlandsvistelsen eller aktiviteten och hur 

detta skall gå till och vem som fattar beslut härom 

- behov av resurser för krisstöd efter hemkomst. 

 

Före utresa skall dessutom:  

- åtgärder som framkommit under risk- och sårbarhetsanalysen vidtas 

- innehållet i denna handlingsplan förmedlas till studenten 

- vid behov aktuell svensk beskickning kontaktas 

- uppgifter om hur studenten skall kontaktas under utlandsvistelsen samt 

uppgifter om närmast anhörig skall förvaras på ett lättillgängligt sätt 

- Studenten informeras om försäkringsskyddet och vilka egna 

försäkringsmässiga åtgärder han/hon måste vidta. 

 

Efter samråd med berörd prefekt/motsvarande kan beslut tas om att avbryta 

utlandsvistelse. Härvidlag beaktas utrikesdepartementets reserekommendationer. 

Vid beslut om att avbryta utlandsvistelse skall de rutiner och kontaktuppgifter som 

gäller för försäkringsskyddet anlitas. 

 

4. Rutin vid incident    

Vid större internationell händelse eller händelse i Sverige, som påverkar studenter 

vid Göteborgs universitet, leder initialt universitetets jourhavande tjänsteman och 

katastrofstab arbetet med analys av konsekvenser och behov av stödinsatser samt 

insättande av dessa. 

 

International Centre, respektive aktuella institutioner tar fram kontaktuppgifter 

rörande berörda studenter som befinner sig i utlandet eller i Sverige. Även 

information om avtal respektive försäkringsförhållande tas fram. International 

Centre ansvarar för att sammanställa en helhetsbild över universitetets utresta 

studenter i det aktuella landet. Enheten samordnar även alla informationsutskick 

till den drabbade studentgruppen.  

 

4.1 Incident i utlandet 

Utresande student skall i händelse av incident ta kontakt med ansvarig 

kontaktperson vid institution/motsvarande vid Göteborgs universitet samt 

säkerhetsansvarig på platsen om sådan finns. Ansvarig institution/prefekt, med 

stöd av universitetets kris- och katastroforganisation: 

- bedömer behovet av att avbryta utlandsvistelsen och fattar vid behov beslut 

om detta 

- informerar närmast anhörig 
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- stödjer den drabbade i kontakterna med Kammarkollegiet och undertecknar 

studentens eventuella skadeanmälan till Kammarkollegiet 

- organiserar tillsammans med personalavdelningen eventuellt krisstöd 

- kontaktar med stöd av International Centre aktuellt lärosäte/praktikplats 

 

Vid behov av akut stöd utanför Norden med sjukvård, hemtransport, kontanter tas 

kontakt med Falck TravelCare. I en kris- och katastrofsituation kan Falck även 

hjälpa till med bokning/ombokning av hemresa samt krisstöd. 

 

Falck TravelCare 

Tel: +46 8 587 717 49 

Fax: +46 8 505 939 13 

E-post: assistance@falcktravelcare.com 

 

 

4.2 Incident vid Göteborgs universitet eller i Göteborg som berör utländska 

studenter  

Utöver vad som anges under 4. och 4.1 ska personal vid Göteborgs universitet: 

- informera aktuella sändande lärosäten om incidenten och eventuella 

konsekvenser för de utländska studenterna. Informationen samordnas av 

International Centre.  

- vid behov informera berörda institutioner och närmast anhörig, 

- ge stöd i frågor avseende universitetets försäkringar för studenter. 

 

I övrigt följer åtgärderna universitetets övergripande Kris- och katastrofplan med 

tillhörande checklista. 

 


