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Krishanteringsgruppen för 
medarbetare och studenter 

Checklista i samband med dödsfall  
 

Följande checklista kan användas som stöd i samband med 
dödsfall. 

 

Råd och stöd 
Råd och stöd för att hantera dödsfall ges via 
krishanteringsgruppen för medarbetare och studenter.  

För råd och stöd kontakta:  

Helen Fricking  telefon: 471 49 53/070–167 93 96 

Åsa Söderberg telefon: 471 16 88/ 070–425 00 43  

Cecilia Bernström  telefon: 471 16 65/070–167 94 18 

Annika Lindé  telefon: 471 19 79/070–425 09 51 

Dödsfall på arbetsplatsen 
Vid dödfall på arbetsplatsen ska polis och/eller 
sjukvårdspersonal alltid kontaktas.  

 Ring (OO) 112 och meddela vad som hänt.  

Anhöriga informeras om dödsfallet av polis eller 
sjukvårdspersonal. När så har skett är det närmaste chefs ansvar 
att så snart som möjligt samla de nära arbetskamraterna till ett 
möte för att informera om dödsfallet. Även arbetskamrater som 
är frånvarande ska informeras så snart som möjligt därefter, 
helst via ett personligt samtal av chefen. Övrig personal ska 
därefter snarast informeras av chefen.  

Det kan vara lämpligt att snabbt tillsammans med den anställdes 
nära arbetskamrater kartlägga den bortgångnes nära 
kontakter/samarbetspartners. Chef eller den denna utser 
kontaktar dessa personer så snart som möjligt för att informera 
om dödsfallet.  

För att diskutera innehåll och arrangemang runt information till 
personal/studenter kan krishanteringsgruppen för medarbetare 
och studenter kontaktas (kontaktuppgifter se ovan).  
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Dödsfall utanför arbetsplatsen 
När en anställd avlider utanför arbetsplatsen är det chefens 
uppgift att så snart som möjligt samla de närmaste 
arbetskamraterna för att informera om dödsfallet, lämpligast är 
att kalla till ett informationsmöte. Information ska även lämnas, 
så snart som möjligt, till personer som varit frånvarande vid det 
första informationstillfället. Chefen ska därefter snarast 
informera övrig personal.  

Det kan vara lämpligt att snabbt tillsammans med den anställdes 
nära arbetskamrater kartlägga den bortgångnes nära 
kontakter/samarbetspartners. Chef eller den denna utser 
kontaktar dessa personer så snart som möjligt för att informera 
om dödsfallet.  

För att diskutera innehåll och arrangemang runt information till 
personal/studenter kan krishanteringsgruppen för medarbetare 
och studenter kontaktas (kontaktuppgifter se ovan).  

Dödsfall utanför Sverige 
När ett dödsfall skett utanför Sveriges gränser ska ambassaden i 
landet där dödsfallet skett kontaktas. De kontaktar 
Utrikesdepartementets konsulära enhet som i sin tur kontaktar 
polisens Rikskommunikationscentral i Sverige. Polisen i Sverige 
kontaktar anhöriga.  
 
När dödsfallet kommit till arbetsgivarens kännedom följer 
rutinen för dödsfall utanför arbetsplatsen.  
 
Anställda och studenter inklusive registrerade doktorander, vid 
universitetet, har försäkringsskydd under arbetsresa via 
Kammarkollegiet vid utlandsvistelse. Även de som utan att vara 
anställda reser för universitetets räkning är automatiskt 
försäkrade.  
 

Dödsfall av internationell medarbetare/student 
Polisen i Sverige kontaktar anhöriga om dödsfallet. Detta sker i 
samarbete med berörd ambassad. I övrigt följs rutiner för 
dödsfall på eller utanför arbetsplatsen. 

Medarbetarens arbetsplats 
Chef ombesörjer att medarbetarens arbetsplats ställs i ordning 
genom att göra fint i rummet de närmaste dagarna efter besked 
om dödsfallet. Medarbetarens rum eller ett annan lämplig 
avskild plats kan användas för att hedra den bortgångne. Ett sätt 
kan vara att ställa upp ett fotografi av den bortgångne 



3(4) 
 

 

Organisations/VATnr: 
202100-2932 

tillsammans med tända ljus och blommor. I samband med att så 
sker bör chefen bestämma hur länge den avskilda platsen ska 
vara öppen för att hedra den bortgångne. Eventuellt kan en 
kondoleansbok finnas för att ge möjlighet för de som önskar att 
lämna en sista hälsning. Boken ska lämnas över till anhöriga vid 
lämpligt tillfälle.  

Kontakt med anhöriga 
Anhöriga ska kontaktas för att hämta personliga ägodelar 
lämplig tid efter dödsfallet. En rekommendation är efter 
begravningen dock senast två månader efter dödsfallet. Det är 
lämpligt att låta det gå en tid efter händelsen, före kontakt med 
anhöriga upprättas. I samband med att anhöriga kontaktas är det 
lämpligt att den närmaste chefen avsätter tid för att ta emot 
anhöriga.  

Begravning 
Vid begravningen bör universitetet representeras av en chef och 
de arbetskamrater som önskar delta. Chefen kan beställa 
handbuktetter till de som deltar vid begravningen. Den 
bortgångne hedras, från universitetet, med en krans från rektor 
och/eller på annat sätt enligt anhörigas och/eller kollegors 
önskemål.  

Minnesstund 
Vid dödsfall kan en minnesstund arrangeras för att hedra den 
avlidnes minne. Om minnesstund ska arrangeras bedöms med 
utgångspunkt i varje situation. Om så sker ska anhöriga 
informeras och kan även bjudas in att delta i minnesstunden. Var 
lyhörd för anhörigas önskemål i samband med planeringen. Råd 
och stöd att arrangera minnesstund kan lämnas av 
krishanteringsgruppen för medarbetare och studenter 
(kontaktuppgifter se ovan). Minnesstunden bör ledas av 
närmaste chef eller annan lämplig person och innehålla några 
ord om den bortgångne. Ett musikstycke kan inleda och avsluta 
minnesstunden. Någon kan läsa en dikt och en tyst minut hållas. 
Under minnesstunden kan levande ljus brinna och en enkel 
blombukett stå på bordet. En minnesbok/kondoleansbok kan 
finnas tillgänglig. Boken lämnas över till anhöriga i samband 
med begravningen eller annat lämpligt tillfälle. Efter 
överenskommelse kan universitetskyrkan medverka och bistå i 
arrangemanget.  
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Flaggning 
Vid dödsfall ansvarar varje institution för flaggning på halv 
stång när någon anställd vid institutionen avlidit. Flaggning på 
Carolina sker när någon bibliotekstjänsteman avlidit och på 
universitetshuset flaggas när tjänsteman inom 
universitetsförvaltningen avlidit. Därutöver flaggas på 
universitetshuset enligt rektors bestämmande. Flaggning i dessa 
fall sker dock endast en gång, antingen när budet om dödsfall 
når rektor eller på begravningsdagen. 

Samtalsstöd 
Att förlora en arbetskamrat kan innebära en psykisk påfrestning 
och kan leda till krisreaktioner. Den avlidnes arbetskamrater bör 
erbjudas samtalsstöd via extern samarbetspart. Kontakter 
förmedlas vid krishanteringsgruppen för medarbetare och 
studenter, se ovan eller genom att boka samtal direkt enligt 
nedan.  

För medarbetare och chefer 

Företagshälsovårdens (Länshälsan) beteendevetare, samtal 
bokas via receptionen: 018-67 76 00 

För chefer 

BrolinWestrell, samtal bokas via telefon: 018-444 20 40  

För studenter 

Studenthälsan: 018-15 50 50 

Stöd till chef 
Att som chef hantera ett dödsfall och ta hand om människor i 
sorg kan vara psykiskt påfrestande. Utöver internt stöd att 
hantera dödsfallet kan chef erbjudas externt samtalsstöd med 
legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut. Kontakter 
förmedlas vid krishanteringsgruppen för medarbetare och 
studenter, se ovan eller genom direktkontakt till BrolinWestrell, 
samtal bokas via telefon: 018-444 20 40 

Ledighet 
Ledighet med lön ska beviljas för de arbetskamrater som vill 
delta i begravningsceremonin och vid minnesstund.  
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