Checklista vid besked om akut
kris/olycka/dödsfall
Används när du tar emot ett meddelande att någonting
allvarligt hänt.

Vid olyckshändelse och annan akut kris är det viktigt att få rätt uppgifter och dokumentera vad
som händer. Använd formuläret som stöd för att ställa frågor till dem som lämnar besked och
dokumentera svaren. Spara forumläret så att du själv kan minnas hela händelseförloppet och för
vidare dialog med centrala krisledningsgruppen.
Om det är möjligt, avdela någon särskild person för att dokumentera.
Namn på person som dokumenterar

Anteckna:
Tidpunkt för samtalet/meddelandet
Vem som meddelar (namn och telefonnummer)
Vad har inträffat?

På vilken plats har det hänt/vilken lokal är drabbad?
Var befinner sig uppgiftslämnaren?
När hände det?
Är någon skadad?
Är det möjligt att ge första hjälpen?
Finns någon kvar i ett direkt olycksområde?

Hur många?

Har 112 larmats?

Av vem?

Om inte, larma 112 vid behov!

Har hjälp anlänt?
Behöver uppgiftslämnaren hjälp med något?

(Avdela vid behov och om möjligt någon som kan hjälpa till)

Vad/vem/vilka har drabbats/skadats?
Namn

Akademi/avdelning

Namn

Akademi/avdelning

Namn

Akademi/avdelning

Finns det andra vittnen/involverade? Var befinner sig vittnen/inblandade?
Namn

Student

Personal

Plats

Kontakta:

Den chef som är närmast berörd.
Namn på berörd chef

Någon i den centrala krisledningsorganisationen. Se särskild kontaktlista.
Kan också göras via journummer: 035-299 10 30.
Namn på vem i central krisledning som kontaktats

Kontakta Högskolans växel, 035-16 71 00, och informera om händelsen.

Vid behov:

Utse någon/några med god lokalkännedom och tillgång till lokaler som kan möta
räddningsfordon, låsa upp dörrar och vara vägvisare för räddningspersonal.
Namn på person/personer som utses

Annat

I väntan på ansvarig chef:

Utse medarbetare som kan stödja eventuellt chockade personer på en trygg plats.
Namn på stödpersoner
Vald samlingsplats

Samla en krisgrupp på plats så att ni kan hjälpas åt att fatta akuta beslut.
Namn på personer som ingår i krisgruppen

Om det sker ett större miljöfarligt utsläpp ska kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning
kontaktas.
Ansvarig chef hanterar vidare ”Checklistan för akademins ansvar” när det första akuta skedet är
över.

