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Riktlinjer1 Kris & Katastrofhantering  

 
Målsättningen med nedan hanteringsprinciper innebär att universitetet ska skapa en effektiv 
och robust kris- och katastrofhantering på alla plan inom organisationen, oavsett händelse. 
  

• Ansvarsprincipen - den som ansvarar för en verksamhet i normaltillstånd 
ansvarar på samma sätt för verksamheten vid en kris eller katastrofsituation  

• Likhetsprincipen - verksamhetens lokalisering och organisation ska så långt som 
möjligt vara den samma under kris som i normaltillståndet  

• Närhetsprincipen - krisen ska hanteras där den inträffar och av dem som är 
närmast berörda och ansvariga 

• Resursprincipen – verksamheten ska få det stöd som den behöver och begär för 
att hitta vägar ut ur krisen 

• Normalprincipen – all hantering ska utgå från normaltillståndet med effektivare 
arbetssätt samt undvikande av krångel.  
I övrigt gäller att tillämpa situationsanpassat ledarskap. 

 
Vid universitetsövergripande händelser ska en funktionsbaserad grupp sammankallas under 
ledning av förvaltningschefen. Gruppen ska bestå av tjänstemän ur de förvaltningsmässiga 
stödfunktionerna, med god insikt i och tränade för kris- och katastrofhantering. 
 
Oavsett händelse kan arbetet utföras med hjälp av följande sju punkter: 
 
Fastställ att det är en kris och vilken typ 
 
Sammankalla kris- och stödfunktionerna 
 
Samla fakta – Analysera situationen 
 
Förbered information både internt och externt 
 
Informera 
 
Hitta vägar ur krisen 
 
Uppföljning 
 
Dessa riktlinjer tillsammans med följande anvisningar och instruktioner är en vägledning 
och ger verksamheten ökat stöd i sitt arbete med sin egen ledningsorganisation och 
tydliggör vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa ledningsförmågan och underlätta 
det fortsatta arbetet ut ur krisen eller katastrofen. 
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