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Riktlinjer och hantering av studenter i riskgrupp/är 
vårdnadshavare för barn under 12 år i riskgrupp med anledning 
av covid-19 

Bakgrund 

Göteborgs universitet bidrar till bromsad smittspridning av sjukdomen covid-19 bland annat genom 
att bedriva en stor del av undervisningen digitalt. Inför hösten 2020 har rektor vid Göteborgs 
universitet beslutat om restriktioner gällande undervisning (föreläsningar, seminarier, laborationer 
och VFU etc.). Beslutet medger vissa möjligheter till undervisning/examination etc. på campus men 
huvudlinjen är fortsatt att undervisning/examination, så långt det är möjligt, sker digitalt. Universitet 
har även beslutat att begränsa antalet personer som får vistas i våra lokaler i enlighet med 
folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Baserat på beslut tagna enligt ovan har universitetsdirektören och bedömargruppen för corona gett 
utbildningsenheten i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp, med representanter från 
fakultet/motsvande, GF samt representant från studentkåren, som ska ge förslag till riktlinjer för 
hantering av studenter som är i riskgrupp. Föreliggande riktlinjer har presenterats och diskuterats på 
bedömargruppens möte 2020-07-01 som ställer sig bakom riktlinjerna.  

Överväganden 
Arbetsgruppen har diskuterat innebörden i beslutet från rektor, vad det innebär för en student i 
riskgrupp, och kom snart även att diskutera om anhörig som befinner sig i riskgrupp skulle inkluderas 
i riktlinjerna. Anhörigfrågan aktualiserade också en rad svåra gränsdragningar; skulle exempelvis 
boendesituationen för studenten beaktas i riktlinjerna?  

En diskussion har även förts kring arbetsbelastning för studievägledare/motsvarande och 
kursansvarig/examinator utifrån föreliggande riktlinjer. Här ser dock arbetsgruppen inte någon 
alternativ lösning än att nämnda funktioner måste vara en del av processen och det faktum att 
studievägledaren har sekretess är nödvändigt för hanteringen enligt nedan. Vidare har 
arbetsgruppen konstaterat att erforderliga riskanalyser görs och dokumenteras på grupp- och 
organisationsnivå och att de riktlinjer som arbetas fram enligt nedan bör gälla utifrån ett 
individperspektiv och när det inte fungerar med en anpassning av undervisning/examination på 
gruppnivå.  
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Som en del av arbetet har delar av riktlinjerna diskuterats på rektors ledningsråd som har betonat 
vikten av ett generöst förhållningssätt avseende möjligheterna till anpassning.  

Riktlinjer och hantering  

Mot bakgrund av ovanstående gäller följande riktlinjer och hantering av studenter: 

- med någon/några av de diagnoser som listas i socialstyrelsens rapport ”[…] identifiering av 
riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid 
insjuknande i covid-19” ,1   

- som är vårdnadshavare till barn under 12 år som har någon/några av de diagnoser som listas 
i socialstyrelsens rapport, eller  

- är gravida i v. 36 eller senare2 

Syftet med riktlinjerna är att studenter i dessa grupper ska kunna genomföra sin utbildning utan att 
riskera smitta.  Att student/barn hör till riskgrupp ska dokumenteras med intyg från läkare. Gravidas 
beräknade födelsedatum dokumenteras genom intyg från barnmorska. 
 
För dessa studenter kan anpassningar av utbildningen göras, så att studenten kan genomföra 
utbildningen utan att riskera smitta. Om det inte går att göra anpassningar kan studenten ansöka om 
studieuppehåll med platsgaranti eller anstånd med att påbörja utbildning. 
 
Ett generöst förhållningssätt avseende möjligheterna till anpassning ska tillämpas. Möjligheten till 
studieuppehåll och anstånd bör bara användas i de fall anpassningar inte är möjliga med hänsyn till 
utbildningens styrdokument, utbildningens pedagogiska utformning och/eller verksamhetens 
förutsättningar. 

Student ansvarar själv för att ta kontakt med sin studievägledare/motsvarande för att diskutera 
möjliga anpassningar utifrån studentens förutsättningar.  

Hantering 

 Studenten kontaktar studievägledare om att den tillhör en riskgrupp/har barn under 12 år i 
riskgrupp. Att student/barn tillhör riskgrupp ska dokumenteras med intyg från 
läkare/barnmorska. 

 Studievägledare kontaktar kursansvarig/examinator om att student som är i riskgrupp/har 
barn i riskgrupp har kontaktat studievägledaren.  

 Kursansvarig/examinator undersöker möjligheten till anpassningar utifrån utbildningens 
styrdokument, utbildningens pedagogiska utformning och verksamhetens förutsättningar. 

 Kursansvarig/examinator beslutar om det är möjligt att anpassa utbildningen och i så fall hur. 
Beslutet kan omfatta undervisnings- och/eller examinationsformer. Beslutet ska 

                                                      
1 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-

riskgrupper-covid19.pdf  
2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/gravida/  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/gravida/
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dokumenteras i form av en tjänsteanteckning som sparas tillsammans med läkarens intyg hos 
studievägledaren.  

 Om kursansvarig/examinator bedömer att det inte är möjligt att göra några anpassningar ska 
studenten upplysas om möjligheten att ansöka om studieuppehåll alternativt anstånd med 
studiestarten. Vid beslut om studieuppehåll/anstånd ska studenten erbjudas platsgaranti. 

 
Riktlinjerna för hantering enligt ovan gäller så länge Göteborgs universitet har restriktioner med 
anledning av Covid-19 gällande undervisning (föreläsningar, seminarier, laborationer och VFU etc.).  

 

 


