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Förhållningsregler för disputationer med anledning av 

Covid-19 

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället och 

ytterligare restriktioner gällande tillåtet antal personer vid sammankomster, 

förtydligas fakulteternas förhållningsregler för disputationer ytterligare. 

Reserestriktioner och andra följder av Covid-19 kan med kort varsel påverka 

möjligheterna för såväl respondent som opponent och ledamöter i 

betygsnämnden att fysiskt närvara vid en disputation. Förhållningsreglerna 

redogör för grundläggande åtgärder vid disputationer med digitalt deltagande 

och med utgångspunkten i att rådande rekommendationer och allmänna råd alltid 

ska följas för att smittspridning ska kunna undvikas.  

Dessa förhållningsregler kompletteras med information om ansvar och uppdrag 

vid digitala disputationer som tagits fram i samverkan mellan 

Universitetskansliet och IT-avdelningen och nås via denna länk. 

 

Offentlighet  

En disputation ska enligt högskoleförordningen (6 kap. 33 § andra stycket) vara 

offentlig, vilket innebär att den ska arrangeras på sådant sätt att allmänheten kan 

ta del av disputationen. UKÄ har förtydligat att det är möjligt att tillgodose 

kravet på offentlighet genom att erbjuda digitalt deltagande1. Universitetets 

hållning är att disputationen fortsatt kan hållas i en hörsal med åhörare/allmänhet 

närvarande under förutsättning att rådande rekommendationer för tillåtet antal 

deltagare vid sammankomster efterlevs. 

Vid disputation med digitalt deltagande görs försvaret av disputationen offentligt 

genom att länken till det virtuella rummet anslås på institutionens hemsida. 

                                                        
1 UKÄ anser att kravet på offentlighet kan tillgodoses genom möjligheten att via länk ta del av 

disputationen med hjälp av dator. Men universitet och högskolor kan inte utgå från att alla 

intresserade har sådana tekniska förutsättningar eller kunskaper att de kan ta del av disputationen 

med hjälp av egna datorer. Lärosätena bör därför tillhandahålla lokal med utrustning där 

allmänheten kan ta del av disputationen digitalt. Men de ska samtidigt beakta 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att undvika smittspridning av covid-19. 

https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/med-anledning-av-coronaviruset.html  

(Hämtad 2020-11-25). 

B
es

lu
t f

at
ta

t a
v:

 M
ia

 V
on

 E
ul

er
, Ö

re
br

o 
un

iv
er

si
te

t, 
20

20
-1

1-
27

, O
R

U
 2

02
0/

06
83

9

D
ec

is
io

n 
m

ad
e 

by
: M

ia
 V

on
 E

ul
er

, Ö
re

br
o 

U
ni

ve
rs

ity
, 2

02
0-

11
-2

7,
 O

R
U

 2
02

0/
06

83
9

https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/doktorand/disputation-och-examen/
https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/med-anledning-av-coronaviruset.html
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Ersättare för aktör vid disputation 

 Inför beslut om disputation görs en jävsprövning av tänkt ersättare i 

betygsnämnden, men det kan vara lämpligt att vidtala ytterligare 

person(er) som med kort varsel kan ersätta exempelvis ordföranden, 

opponent eller betygsnämndsledamot för fysiskt eller digitalt 

deltagande. 

 Dekan kan med kort varsel fatta beslut om ändring vid disputation och 

utse en ny person till uppdrag enligt gängse handläggningsrutin vid 

Universitetskansliet. Vid behov kan ett muntligt godkännande från 

dekan erhållas och expediering av beslut får då göras i efterhand. Vid 

frågor, kontakta uk-forskning@oru.se. 

  

Digitalt deltagande 

 Opponent och/eller betygsnämndsledamöter kan enligt 

prorektorsbeslut (ORU 2020/06774) delta digitalt om det bedöms som 

lämpligt. 

 Respondent kan vid särskilda skäl tillåtas delta digitalt.  

 Digitalt deltagande meddelas på särskild blankett vid ingivande av 

förslag om disputation alternativt vid behov i efterhand till 

Universitetskansliet. 

 Disputationsordföranden ska fysiskt närvara på plats i 

disputationslokalen om inte särskilda skäl motiverar annat. 

 Åhörare/allmänhet ska ges möjlighet att via videolänk ta del av 

disputationen och ställa frågor. 

 Institutionen ansvarar i samråd med AV-support för arrangemang med 

videolänk2. 

 Under förutsättning att Folkhälsomyndighetens rådande restriktioner 

tillåter ska åhörare/allmänhet ges möjlighet att närvara på plats i 

disputationslokalen. Antalet närvarande i lokalen ska alltid vara 

förenligt med rådande restriktioner och allmänna råd.  

 Institutionen ansvarar för att informera om att antal deltagare vid 

disputationen är begränsat och att allmänheten ges tillträde i mån av 

plats. Om rådande restriktioner tillåter kan platser reserveras för 

respondentens anhöriga. 

 Institutionen ansvarar för att uppmärksamma alla som fysiskt deltar 

vid disputationen på att följa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer om sjukdomssymtom och när man ska avstå 

                                                        
2 För mer information, se samlad information om digitala disputationer med anledning av Covid-

19: https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/doktorand/disputation-och-examen/  

mailto:uk-forskning@oru.se
https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/doktorand/disputation-och-examen/
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från att delta. Detta inkluderar även ledamöter i betygsnämnden 

med anställning vid Örebro universitet som under normala 

omständigheter skulle ha deltagit fysiskt. 

 Ordföranden ansvarar tillsammans med institutionen för att 

arrangemanget genomförs på ett sätt som minskar risken för 

eventuell smittspridning och är i enlighet med nationella 

rekommendationer och beslut. Exempel på åtgärder för att minska 

risken för smittspridning är att:  

a) hålla rekommenderat avstånd mellan deltagare (även 

betygnämndsledamöter) i salen, 

b) undvika att dela handmikrofon eller headset för eventuella 

frågor, 

c) uppmärksamma om respondent, opponent, ledamot eller 

ordförande ingår i eventuell riskgrupp och 

d) undvika köbildning när aktörer och åhörare går in i/lämnar 

disputationslokalen 

 

 Samtliga aktörer som medverkar digitalt ska kunna se och höra 

respondenten, ta del av respondentens anförande under hela 

oppositionen, ta del av presentationer som ges i salen samt alla som 

yttrar sig i salen under hela disputationen. Telefon-konferens får dock 

användas som komplement enligt 8 § Föreskrifter om disputation 

m.m. vid Örebro universitet.  

 Samtliga närvarande i disputationslokalen ska kunna höra och i 

möjligaste mån se alla som deltar digitalt. Telefon-konferens får dock 

användas som komplement enligt 8 § Föreskrifter om disputation 

m.m. vid Örebro universitet. 

 Föreskrifter om disputation m.m. vid Örebro universitet (8 §) anger 

att:  

”om videokommunikationen bryts under disputationen får telefon-konferens 

utan bild användas som komplement, om ordföranden för disputationen 

bedömer att disputationsakten därigenom kan slutföras utan nackdel för 

doktoranden. I annat fall ska ordföranden skjuta upp disputationen till en 

tidpunkt senare samma dag i avvaktan på åtgärder och beslut. Föregående 

mening gäller också om kommunikationen inte alls kan upprättas då 

disputationen ska inledas”.  

 Under rådande situation kan tekniskt stöd endast ges till två 

disputationsakter per dag, vilket kan innebära att det inte är möjligt att 

skjuta upp disputationen till en tidpunkt senare samma dag. 

 Institutionen ansvarar för att ordföranden och AV-support har tillgång 

till telefonnummer till samtliga som är med via videolänk så att det 

finns möjlighet till telefonkontakt för att hantera eventuella 

teknikproblem och vid behov upprätta telefon-konferens. 

 Suppleant(er) ska finnas tillgänglig(a) via videolänk för att med kort 

varsel ersätta ordinarie ledamot vid tekniska problem. 
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 Fallerar tekniken så att ovanstående krav inte kan mötas ska 

disputationsordföranden besluta att disputationen måste göras 

om/skjutas upp. 

Betygsnämndens sammanträde 

 Institutionen ansvarar för att det finns möjlighet att genomföra 

sammanträde med betygsnämnd via länk. Om sammanträdet 

genomförs via länk ska huvudhandledare ges möjlighet att 

inledningsvis delta via länk.  

 Om samtliga ledamöter i betygsnämnden deltar via länk ansvarar 

disputationsordföranden tillsammans med institutionen för att 

sammanträdet kan påbörjas. 

 Om samtliga ledamöter i betygsnämnden deltar via länk kan 

nämndens beslut meddelas av ordförande för disputationen eller via 

länk. 

 

Ikraftträdande 

Dessa förhållningsregler träder i kraft den 30 november 2020. 

 

Expediering 

Prorektor 

Institutioner 

Prefekter 

Forskarutbildningsadministrationen 

Doktorandsektionen 
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