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Policy för fysiska sammankomster i 
Covid-19 pandemin 
 
Pandemin Covid-19 har under våren 2020 haft storskalig påverkan på organisationens aktiviteter, 
som i sin fullständighet förlagts till digitala plattformar. I takt med att restriktionerna på rörelse 
och samlingar förändras, i Sverige, är det nödvändigt för EUP Sverige att reglera möjligheterna och 
förutsättningarna för fysiska sammankomster att ta plats i organisationen under den pågående 
pandemin. Denna policy fastslår de restriktioner som finns på möjligheterna för fysiska 
sammankomster i EUP Sverige och uttalar de krav som finns på arrangörerna.   
 
Policyn träder i kraft på förbundsstyrelsens beslut på det datum som angivits ovan (29/11/2020). 
Den gäller från och med det angivna datumet tills dess att förbundsstyrelsen fattar ett nytt beslut 
om att variera eller terminera policyn. Revidering alternativt terminering av policyn förväntas 
kommuniceras till samtliga regionala styrelser, projektledare och projektgrupper senast 24 
timmar efter förbundsstyrelsen fattat beslut samt en uppdaterad version ska finnas tillgänglig på 
organisationens hemsida.  
 
Fysisk sammankomst definieras för syftet av denna policyn till varje träff som uppgår till tre 
(3) eller fler personer. Sammankomster samt aktiviteter, möten och evenemang inkluderar inte 
sessionsverksamheten, som ska regleras specifikt i en separat policy för det specifika ändamålet.  
 
Riskbedömning inför fysisk träff  
 

● Samtliga arrangörer av aktiviteter, möten och evenemang i organisationen bör genomföra 
en riskbedömning i enlighet med Folkhälsomyndighetens Riskbedömning av evenemang 
och sammankomster med anledning av Covid-19 (se bilaga) innan aktiviteten, mötet eller 
evenemanget planeras in som en fysisk sammankomst;  

 
● Riskbedömningen av organisationens arrangörer bör vara informerad av riskfaktorer, 

riskbedömningar och riskreducerande åtgärder som presenteras av 
Folkhälsomyndigheten i tabell 1 i Riskbedömning av evenemang och sammankomster med 
anledning av Covid-19; 

 
● Riskbedömningen bör genomföras, som utgångspunkt, med bakgrund till tabell 2 som 

presenterats av Folkhälsomyndigheten i Riskbedömning av evenemang och 
sammankomster med anledning av Covid-19;  

 
● Riskbedömningen genomförs skriftligen och inkluderar, utöver det som ovan fastslagits, 

information om sammankomstens syfte, datum och plats; en övergripande planering för 
lokaler, eventuellt boende och måltider samt angivelse av antalet deltagare;  
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● Riskbedömningar i organisationen genomförs av arrangören för aktiviteten, mötet eller 

evenemanget och ska sedan skickas till förbundsstyrelsen för granskning och beslut. 
Förbundsstyrelsen måste godkänna varje riskbedömning som genomförs av 
arrangörer (inklusive om arrangören är en medlem med mandat på 
förbundsstyrelsen) innan den fysiska sammankomsten kan godkännas för att ta 
plats. Förbundsstyrelsens granskning och godkännande av riskbedömning och beslut om 
fysisk sammankomst ska ske med bakgrund till Riskbedömning av evenemang och 
sammankomster med anledning av Covid-19;  

 
● Förbundsstyrelsen förväntas i sin granskning och eventuella godkännande överväga 

värdet i att aktiviteten, mötet eller evenemanget tar plats fysiskt snarare än digitalt. Inga 
event som innefattar fysisk närvaro av fler personer än Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och/eller regeringens förordningar tillåter, eller som uppgår till mer än 
två (2) dagar, kan godkännas av förbundsstyrelsen; 

 
● Förbundsstyrelsen förväntas avskriva möjligheten för samtliga sammankomster som 

innefattar deltagare bosatta utanför Sverige, eller som involverar internationellt resande 
som Utrikesdepartementet (UD) avråder boende i Sverige från att genomföra;  

 
● Folkhälsomyndighetens rekommendationer och/eller regeringens förordningar ska 

efterlevas och respekteras till fullo av varje medlem i organisationen. Detta inkluderar (ej 
uteslutande) eventuella rekommendationer om att inte resa eller träffa individer utanför 
ens eget hushåll. Denna policy är föremål för förändring baserat på 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut kring restriktioner. 

 
Riskreducerande åtgärder på fysiska träffar  
 

● I enlighet med Folkhälsomyndighetens Riskbedömning av evenemang och sammankomster 
med anledning av Covid-19 ska varje riskfaktor som identifierats i riskbedömningen 
mitigeras genom identifikation av en handlingsplan för hanteringen av riskfaktorn. Policyn 
hänvisar till bilagan för insikt i förslag på mitigering/hantering av existerande riskfaktorer. 
Dessa inkluderar bland annat begränsning av antalet deltagare och sammankomstens 
längd, övervägning av storleken på tilltänkt lokal och antalet tillgängliga toaletter, samt 
information till deltagare om sammankomstens förutsättningar och vad de ska göra om de 
utvecklar symtom under sammankomstens gång ; 1

 
● Förbundsstyrelsen ansvarar för att samtliga deltagare på en fysisk sammankomst är 

kravställda att inte delta i aktiviteten, mötet eller evenemanget om de har 
luftvägssymtom. Detta inkuderar även de deltagare som visat sådana symptom inom 48 
timmar innan sammankomstens infall ; 2

1 Folkhälsomyndigheten, Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av 
Covid-19. 16/06/2020.  
2 (Ibid)  
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● Förbundsstyrelsen ansvarar för att det finns god kapacitet för säkerställandet av 
tillfredsställande handhygien på varje fysisk sammankomst, antingen genom tillgång till 
handtvätt med tvål och rinnande vatten eller (om föregående ej är möjligt) genom tillgång 
till handsprit ; 3

 
● Förbundsstyrelsen ansvarar för att avråda deltagare på en fysiskt aktivitet, möte eller 

evenemang från nära fysisk kontakt med övriga deltagare, inkluderande handskakningar 
och kramar;  

 
● En deltagare på en aktivitet, möte eller sammankomst som godkänts för att ta plats i 

fysiskt format ska alltid erbjudas möjlighet att delta digitalt istället, om det är den 
individuella deltagarens preferens. Arrangörerna ansvarar för att denna möjlighet 
kommuniceras till samtliga deltagare och för att ackommodera för de eventuella digitala 
deltagarnas förutsättningar för ett smidigt digitalt deltagande på sammankomsten;  

 
Deltagare utvecklar symptom under ett event  
 

● Förbundsstyrelsen förväntas informera deltagare på en fysisk sammankomst, innan den 
tar plats, om vilka steg som ska vidtas i det fallet att en deltagare utvecklar symptom 
under sammankomsten;  

 
● I det fallet att en deltagare uppvisar symptom under en sammankomst förväntas 

deltagaren isolera sig fysiskt från övriga deltagare och kontakta 1177 (Vårdguiden) för 
bedömning;  

 
● Oavsett bedömning från 1177 bör deltagaren undvika att närvara vid resterande del av den 

fysiska aktivitetens, mötets eller evenemangets program. Deltagaren bör vara i 
kontinuerlig kontakt med arrangörerna av sammankomsten;  

 
● Uppvisade symptom under en sammankomst ska rapporteras till förbundsordföranden, 

alternativt vice förbundsordförande om förbundsordföranden ej är tillgänglig. 
Arrangörerna för eventet ansvarar för att föra denna kontakt.  

 
 
 

3 (Ibid)  
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Riskbedömning av evenemang och 
sammankomster med anledning av covid-19 
Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga 
till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens 
inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 
med över 50 deltagare.  Det handlar till exempel om demonstrationer, 
föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader 
och mässor. 

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning 
före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta 
riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som 
involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället 
kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas.  Det är arrangören som ansvarar 
för riskbedömningen (se tabell 1 och tabell 2).  

Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas 
som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att 
personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien 
finns.  

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas: 

• Genomför en riskbedömning  

• Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte 
ska komma till evenemanget.  

• God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål 
och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt 
viktigt i toalettområden och på matställen 

• Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer) 

Riskbedömningen bör omfatta de punkter som beskrivs i tabell 1. Se även tabell 2 
för ett riskbedömningsverktyg. 

 Tabell 1 - Risker och åtgärder 

Riskfaktor Riskbedömning Riskreducerande åtgärder 

Stort antal deltagare Större risk för smittspridning 
när många personer träffas 
samt att smittan sprids när 
deltagarna återvänder hem. 

Begränsa antalet deltagare 
Se över förutsättningarna för 
evenemanget t.ex. storlek på 
lokal och möjligheter till en god 
handhygien 

Internationellt deltagande Internationellt deltagande ökar 
risken för smittspridning.  

Begränsa internationella 
deltagandet 
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Deltagare med samhällsviktiga 
arbeten  
 

För kurser, seminarier och 
andra evenemang som 
involverar hälso- och 
sjukvårdssektorn eller 
deltagare med andra 
samhällsviktiga funktioner bör 
särskild försiktighet iakttas 

Informera deltagarna om 
förutsättningarna för 
evenemanget  
 

Riskgrupper 
 

Äldre löper högre risk för 
allvarlig covid-19 sjukdom 

Hygienåtgärder såsom 
tillgänglighet till handtvätt, 
handsprit  

Typ av aktivitet 
 

Nära kontakt ökar risken för 
smittspridning.  Det finns en 
större risk för smittspridning 
vid inomhusevenemang än 
utomhus. 

Byta eller justera de tänkta 
aktiviteterna 
Minska antalet deltagare och 
öka antalet toaletter  
Byta lokal för aktiviteten 

Längden på evenemanget Långvariga (mer än ett par 
timmar) händelser kan öka 
risken för smittspridning 

Korta ner evenemanget 
Ge information om vad 
deltagare bör göra om de får 
symptom under evenemanget 

Riskbedömningsverktyg  
Om svaren är ja på många av frågorna nedan, överväg att ställa in eller skjuta upp 
evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan 
evenemanget eller sammankomsten genomföras utan ytterligare riskbedömning. 
För varje fråga som besvaras med ”ja” ska  riskreducerande åtgärder identifieras 
och en handlingsplan skapas för detta. 

Tabell 2 - Riskbedömningsverktyg  

 

Riskfaktor Ja Nej Riskreducerande åtgärder som kan 
vidtas 

 Internationellt deltagande     

 Deltagare med samhällsviktiga 
arbeten (t.ex. personal från vård och 
omsorg) 

   

Deltagare som riskerar allvarligare 
sjukdom (äldre) 

   

 Inomhusevenemang    

Förutsättningarna för evenemanget 
leder till nära kontakt mellan 
deltagarna (storlek på lokal, typ av 
aktivet etc.) 

   

Hygienåtgärder är inte tillräckliga 
(tillgång till handtvätt, 
handdesinfektion och städning) 

   

Antalet toaletter är inte tillräckliga    

Långvarigt (mer än några timmar) 
evenemang 

   

http://www.folkhalsomyndigheten.se/

