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Checklista för utrikes tjänsteresor 

Oavsett resmål ska ett antal frågeställningar hanteras innan utresa. Vid planering inför tjänsteresor i 

områden med förhöjd säkerhetsrisk finns en särskild vägledning.  

Hot- och riskbedömning tar sin i utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter § 8 (AFS 2001:1) som 

ställer krav på arbetsgivaren att "regelbundet undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna för att 

någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet." Om alltför många osäkra faktorer 

föreligger kan chef besluta att resan inte ska genomföras, och därmed inte underteckna beslut om 

tjänsteresa. 

  

Före resan 

• Gör dokumenterad riskbedömning(riskanalys) som godkänns av linjechef 

• Gör medicinska kontroller, ta ut profylax och uppdatera dina vaccinationer 

• Lägg in relevanta APPar i telefonen (se nedan) 

• Ta med av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkringskort 

• Uppdatera anhöriginformation i GU System 

• Reseorder till chef för godkännande 

• Ta fram en detaljerad plan med datum, tidpunkter, orter, hotell/telefonnummer för besöket i 

landet 

• Lista organisationer jag reser med i landet, skriv ner namn och telefonnummer till ansvariga 

kontaktpersoner under resans olika etapper Notera alla viktiga telefonnummer i din telefon och 

nedtecknat på papper 

Lämna kvar ett ex hos chef eller kollega på fakultet/institution/avd  

• Gör en papperskopia på passet och ta med dig. Förvara den sedan separat från andra värdesaker 
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Under resan  

• Säkerställ tydliga rutiner för mottagande på flygplatsen- transporter är  

• Boka ”säkra” hotellrum ej bottenvåning helst våning 2-5, kolla nödutgångar -  byt rum om ditt 

ligger långt bort i mörk korridor  

• Se till att du har kollegors rumsnummer samt deras mobilnummer 

• Hantering vid känsliga insatser - följ användarinstruktioner för informationssäkerhet avseende 

dator, telefon, dokument, möten mm. 

• Gör förberedelser för att snabbt kunna spärra stulna/förlorade kontokort 

• Behövs större kontantsummor? Tänk igenom hur du ska hantera dessa. När du tar ut lokal 

valuta –  gör det gärna på flygplatsen och i sällskap av kollega om möjligt 

• Följande Appar rekommenderas, finns på Appstore (för Iphone) och Google Play Butik (för 

Samsung): 

- Röda Korset – Första hjälpen  

- UDs - Resklar 

- Kammarkollegiets - Försäkrad på resan 

 

 

  

 

Efter resan 

Anmäl eventuella incidenter till säkerhetschefen och närmaste chef i GURIA 

 

 


