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Om krishantering 

Ibland	  är	  vi	  på	  Ekonomihögskolan	  tvungna	  att	  hantera	  den	  krissituation	  som	  uppstår	  när	  en	  

studiekamrat	  eller	  arbetskamrat	  avlider	  eller	  råkar	  ut	  för	  en	  allvarlig	  olycka.	  I	  dessa	  situationer	  

handlar	  det	  främst	  om	  att	  ha	  en	  beredskap	  för	  att	  ta	  emot,	  ge	  utrymme	  för	  och	  tillfälle	  till	  

bearbetning	  av	  känslor	  som	  väcks	  hos	  de	  människor	  som	  berörs	  av	  det	  inträffade.	  Det	  handlar	  

också	  om	  att	  ge	  möjlighet	  till	  att,	  på	  ett	  respektfullt	  sätt,	  samlas	  kring	  tankarna	  på	  det	  

inträffade	  och	  minnet	  av	  den	  bortgångne.	  	  

En	  grupp	  bestående	  av	  representanter	  från	  Ekonomihögskolan,	  studentkåren,	  studenthälsan,	  

företagshälsovården	  och	  studentprästerna	  har	  diskuterat	  dessa	  frågor.	  Baserat	  på	  denna	  

diskussion	  har	  en	  handlingsplan	  utarbetats.	  Inspiration	  har	  hämtats	  från	  handlingsplaner	  

utarbetade	  av	  LTH	  och	  Campus	  Helsingborg.	  Vår	  modell	  handlar	  om	  krishantering	  vid	  plötsliga	  

dödsfall	  eller	  vid	  händelse	  av	  en	  allvarlig	  olycka,	  men	  tankarna	  bakom	  är	  naturligtvis	  

tillämpbara	  även	  i	  andra	  krissituationer.	  Handlingsplanen	  omfattar	  personal	  och	  studenter	  som	  

är	  anställda/aktiva	  vid	  Ekonomihögskolan.	  	  Den	  ska	  vara	  konkret	  och	  användas	  som	  ett	  verktyg	  

om	  en	  olycka	  eller	  dödsfall	  inträffar.	  Rektor	  vid	  Ekonomihögskolan	  ansvarar	  för	  att	  

handlingsplanen	  hålls	  uppdaterad	  vilket	  med	  fördel	  kan	  ske	  i	  samband	  med	  det	  årliga	  

systematiska	  arbetsmiljöarbetet.	  	  

	  

Syfte	  	  

Handlingsplanen	  har	  tre	  syften:	  	  

-‐ sprida	  information	  om	  vad	  vi	  skall	  göra	  i	  krissituationer	  och	  varför	  	  

-‐ skapa	  trygghet	  i	  det	  att	  alla	  vet	  hur	  vi	  hanterar	  händelser	  av	  kriskaraktär,	  hur	  vi	  arbetar	  

och	  varför	  	  

-‐ bemöta	  drabbade	  på	  ett	  lugnt	  och	  handlingskraftigt	  sätt	  och	  bistå	  dem	  med	  stöd	  

Det	  är	  viktigt	  att	  alla	  i	  organisationen	  vet	  att	  det	  finns	  en	  beredskap	  om	  det	  uppstår	  en	  

krissituation.	  	  

	  

Stöd	  i	  kris	  	  

Ytterst	  ansvarig	  i	  krissituationer	  är	  rektor/dekan	  för	  Ekonomihögskolan.	  När	  en	  

institution/enhet	  berörs	  är	  prefekten/avdelningschef	  ansvarig	  för	  krishanteringen.	  Dekan	  och	  
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prefekt	  ansvarar	  för	  att	  handlingsplanen	  distribueras	  inom	  sin	  verksamhet	  och	  ser	  till	  att	  den	  

följs	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  i	  en	  krissituation.	  Det	  är	  dekanens	  och	  prefektens	  uppgift	  att:	  	  

-‐ meddela	  ett	  dödsbud	  till	  personal	  och/eller	  studenter	  

-‐ hantera	  krisreaktioner	  som	  utlöses	  av	  ett	  dödsfall	  eller	  andra	  händelser	  	  

-‐ finnas	  till	  som	  samtalspartner	  och	  medmänniska.	  Även	  för	  anställda	  finns	  det	  en	  

beredskap	  att	  hantera	  kriser	  som	  ett	  stöd	  till	  prefekten.	  	  

I	  krisarbetet	  finns	  en	  operativ	  krisgrupp	  som	  består	  av	  personalsamordnare,	  husintendent,	  

studievägledare	  och	  huvudskyddsombud	  för	  Ekonomihögskolan.	  Krisgruppen	  är	  ett	  stöd	  i	  

krisarbetet.	  

Som	  resurs	  i	  arbetet	  finns	  Studenthälsan,	  Företagshälsovården	  och	  Studentprästerna.	  Vid	  

större	  katastrofer	  utgörs	  den	  samordnande	  och	  stödjande	  resursen	  av	  Lunds	  kommuns	  

krishanteringsenheter.	  	  

	  

Modell	  för	  krishantering	  vid	  plötsliga	  dödsfall	  –	  att	  få	  veta	  

Kunskapen	  om	  det	  inträffade	  måste	  spridas	  till	  de	  berörda	  så	  snabbt	  som	  möjligt.	  Detta	  är	  

viktigt	  för	  att	  undvika	  att	  de	  som	  berörs	  får	  vetskap	  genom	  rykten	  eller	  på	  annat	  sätt,	  där	  

möjligheten	  att	  fånga	  upp	  reaktioner	  saknas.	  När	  det	  gäller	  studenter	  bör	  den	  som	  får	  vetskap	  

om	  händelsen	  kontakta	  dekan,	  som	  i	  sin	  tur	  ombesörjer	  att	  berörda	  får	  kännedom	  om	  det	  

inträffade.	  	  

När	  det	  gäller	  anställda	  bör	  den	  som	  får	  vetskap	  om	  det	  inträffade	  kontakta	  prefekten	  eller	  

berörd	  chef	  på	  den	  drabbade	  institutionen/enheten.	  	  

Minnesstund	  

För	  att	  ge	  de	  berörda	  ett	  tillfälle	  att	  uttrycka	  och	  bearbeta	  känslor	  kring	  det	  inträffade	  

anordnas	  en	  minnesstund	  tillsammans	  med	  dem	  snarast	  möjligt.	  Minnesstunden	  är	  öppen	  för	  

alla.	  Det	  är	  viktigt	  att	  minnesstunden	  om	  möjligt	  hålls	  i	  nära	  anslutning	  till	  det	  inträffade.	  

Studentprästerna	  finns	  som	  resurs	  i	  arbetet	  med	  att	  utforma	  minnesstund.	  	  

Bearbetning	  

Händelser	  av	  den	  här	  karaktären	  väcker	  många	  känslor	  som	  är	  relaterade	  till	  den	  aktuella	  

situationen,	  men	  även	  känslor	  som	  härrör	  från	  tidigare,	  ibland	  obearbetade,	  händelser.	  Starka	  

känslor	  av	  existentiell	  karaktär	  och	  känslor	  av	  skuld	  väcks	  ofta	  till	  liv	  vid	  krissituationer.	  Det	  är	  

viktigt	  att	  veta	  att	  reaktioner	  ibland	  kommer	  långt	  efter	  det	  inträffade.	  Studentprästerna	  och	  
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Studenthälsan	  har	  beredskap	  att	  ta	  emot	  för	  samtal	  individuellt	  eller	  i	  grupp.	  I	  förekommande	  

fall	  ansvarar	  krisgruppen	  för	  uppföljning.	  	  

	  

Respekt	  

Det	  är	  betydelsefullt	  för	  de	  efterlevande	  att	  Ekonomihögskolan	  tydligt	  markerar	  sin	  respekt	  för	  

allvaret	  i	  situationen.	  Detta	  sker	  främst	  genom	  de	  inblandades	  förhållningssätt,	  men	  även	  

genom	  vissa	  formaliteter:	  	  

Vi	  flaggar	  på	  halv	  stång	  utanför	  huvudingången	  vid	  EC1,	  samt	  låter	  ett	  ljus	  brinna	  i	  receptionen	  

i	  EC1.	  Flaggning	  sker	  när	  vi	  får	  besked	  om	  dödsfallet	  samt	  på	  begravningsdagen.	  	  

Information	  om	  varför	  vi	  flaggar	  på	  halv	  stång	  kommer	  att	  finnas	  på	  Ekonomihögskolans	  

hemsida/studentportal.	  Det	  är	  viktigt	  att	  understryka	  att	  anhöriga	  ska	  ge	  sitt	  medgivande	  

innan	  denna	  typ	  av	  information	  kan	  publiceras.	  

Berört	  utbildningsprogram	  eller	  berörd	  institution	  ombesörjer	  att	  krans	  skickas	  till	  

begravningen.	  	  

En	  representant	  från	  Ekonomihögskolan	  deltar	  vid	  minnesstunden	  och	  ev.	  även	  vid	  

begravningen	  om	  anhöriga	  samtycker.	  	  
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Handlingsplan vid olycka och dödsfall – studenter 
 
1.	  Ta	  emot	  informationen	  	  

Vid	  akut	  situation/olycka	  ring	  112.	  

	  

Använd	  telefon	  för	  akuta	  meddelanden;	  e-‐post	  bara	  for	  icke-‐akut	  kommunikation.	  

	  

Mottagande	  av	  meddelande	  om,	  eller	  rykte	  om,	  olycka	  eller	  dödsfall,	  som	  berör	  student	  vid	  

Ekonomihögskolan.	  Använd	  nedanstående	  mall.	  

	  

Uppgifter	  om	  studenten	  

Namn	   	  

Personnummer	   	  

Institution/verksamhet	   	  

Vem	  är	  det	  som	  ringer?	  

Namn	   	  

Telefonnummer	   	  

Vad	  är	  det	  som	  har	  hänt?	   	  

Kan	  vi	  få	  återkomma	  till	  den	  som	  meddelar?	  	  

När	  	   	  

På	  telefonnummer	   	  

Namn	  och	  telefonnummer	  till	  den	  person	  

som	  har	  tagit	  emot	  samtalet.	  

	  

	  

2.	  Lämna	  informationen	  vidare	  

Lämna	  informationen	  vidare	  till	  dekan	  för	  Ekonomihögskolan.	  Om	  denna	  person	  inte	  går	  att	  få	  

tag	  på,	  vänd	  dig	  till	  prefekt	  vid	  berörd	  institution/enhet.	  	  

	  

Dekan	  Ekonomihögskolan:	   222	  86	  76	  	  
	   Fredrik.Andersson@nek.lu.se	  	  
	  
	  Institutionen	  för	  Företagsekonomi:	   222 78 22	  
	   prefekt@fek.lu.se	  	  	  
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Prefekt	  Institutionen	  för	  Nationalekonomi:	   222 86 78	  
	   prefekt@nek.lu.se	  	   	  
	  
Prefekt	  Institutionen	  för	  Handelsrätt:	   222 33 64 	  
	   prefekt@busilaw.lu.se	  	  
	  
Prefekt	  Institutionen	  för	  Informatik:	   222 80 58 	  
	   prefekt@ics.lu.se	  	   	  
	  
Prefekt	  Institutionen	  för	  Statistik:	   222 89 18 	  
	   prefekt@stat.lu.se	  	  
	  
Prefekt	  Institutionen	  för	  Ekonomisk	  historia:	   222 74 84	  
	   prefekt@ekh.lu.se	  	  
	  

OBS!	  vid	  frånvaro	  (främst	  sommartid,	  jul/nyår	  och	  längre	  resor)	  måste	  dekan/	  prefekt	  vara	  

nåbar	  eller	  ha	  utsett	  en	  ersättare,	  vilket	  ska	  meddelas	  inom	  organisationen.	  	  

	  

3.	  Lämna	  uppgifterna	  vidare	  och	  bekräfta	  händelsen	  	  

Dekan	  lämnar	  uppgifterna	  vidare	  till	  prefekt	  vid	  berörd	  institution	  som	  sedan	  vidtar	  följande	  

åtgärder:	  

•	  Prefekt	  tar	  emot	  information	  om	  händelsen	  (till	  exempel	  genom	  information/	  

dokumentation	  i	  mallen	  under	  punkt	  1)	  och	  skall	  så	  snart	  som	  möjligt	  kontrollera	  om	  

uppgifterna	  stämmer.	  Ring	  polis/sjukhus/studentpräst	  och	  hör	  om	  det	  går	  att	  få	  uppgifterna	  

verifierade.	  Ta	  reda	  på	  hur	  anhöriga	  underrättas/underrättats	  och	  när.	  Att	  få	  uppgifterna	  

kontrollerade	  och	  verifierade	  är	  mycket	  viktigt	  då	  händelser	  av	  det	  här	  slaget	  ofta	  omgärdas	  av	  

ryktesspridning.	  Utgå	  ifrån	  informationen/dokumentationen	  i	  mall	  under	  punkt	  1	  eller,	  om	  det	  

inte	  finns	  nedskrivet,	  gör	  en	  egen	  dokumentation	  enligt	  mallen.	  När	  uppgifterna	  sedan	  

kontrolleras	  och	  skall	  verifieras,	  använd	  intyget	  nedan.	  Vid	  svårigheter	  att	  få	  ett	  dödsfall	  

bekräftat	  kontaktas	  säkerhetschefen	  vid	  Lunds	  universitet.	  	  

	  

Undertecknad	  har	  tagit	  emot	  ovanstående	  uppgifter	  och	  kontrollerat	  dem.	  

Datum	   	  

Klockslag	   	  

Namn	  	   	  

Telefonnummer	  	   	  

Namnteckning	  	   	  
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•	  I	  det	  här	  läget	  är	  det	  mycket	  viktigt	  att	  dekan	  och	  prefekt	  för	  berörd	  institution	  är	  överens	  

om	  vilken	  information	  som	  kan	  och	  skall	  gå	  ut	  som	  offentlig	  inom	  organisationen.	  Anhörigas	  

synpunkter	  är	  avgörande	  i	  sammanhanget.	  

	  

•	  Prefekt	  meddelar	  kårordförande.	  	  

	  

•	  Prefekt	  för	  institutionen	  tar	  fram	  schemat	  för	  aktuellt	  utbildningsprogram	  eller	  kurs	  och	  

kontaktar	  och	  meddelar	  berörda	  utbildningsansvariga	  och	  lärare.	  Om	  undervisningen	  pågår	  

med,	  eller	  inom	  kort	  kommer	  att	  genomföras	  av,	  tillfälliga	  gästlärare/gästföreläsare	  så	  är	  det	  

extra	  viktigt	  att	  prefekt	  tar	  ansvar	  för	  att	  informera	  studentgruppen	  (tillsammans	  med	  

studenthälsan	  och/eller	  studentpräst,	  studievägledare	  och	  programchef/kursansvarig	  på	  

institutionen	  eller	  liknande,	  som	  kan	  kopplas	  in	  i	  krisarbetet)	  .	  

	  

•	  Prefekt	  för	  institutionen	  meddelar,	  eventuellt	  tillsammans	  med	  lärare/programchef,	  de	  

berörda	  studenterna	  (till	  exempel	  studenter	  på	  samma	  kurs	  eller	  i	  samma	  klass).	  Vid	  behov	  

ställs	  undervisningen	  in.	  Saklig	  information	  om	  vad	  som	  har	  hänt	  skall	  ges.	  Studenterna	  skall	  

också	  informeras	  om	  möjligheten	  till	  professionell	  hjälp.	  Dela	  ut	  skriftlig	  information	  med	  

telefonnummer	  till	  Studenthälsan	  och	  studentprästerna.	  	  

	  

Studenthälsan:	  Carina	  Yourstone,	  studentsköterska	   Tel:	  046-‐222	  43	  97	  

Studenthälsans	  reception:	  046-‐2224377	  

E-‐post:	  Carina.Yourstone@stu.lu.se	  	  

	  

Studentprästerna:	  Josefin	  G	  Andersson	   	   Tel:	  046-‐35	  87	  47	  

E-‐post:	  josefin.g.andersson@svenskakyrkan.se	  	  	  

	  

•	  Receptionens	  personal	  bör	  informeras	  om	  händelsen	  så	  snart	  som	  möjligt	  och	  kontinuerligt	  

under	  hela	  händelseutvecklingen.	  

	  

Receptionsansvarig:	  Jeanette	  Ströberg	  

Tel:	  046-‐222	  34	  34	   E-‐post:	  Jeanette.Stroberg@ehl.lu.se	  

	  

Övriga	  personer	  som	  skall	  kontaktas	  i	  olika	  skeden	  under	  kris	  finns	  listade	  med	  namn,	  

kontaktuppgifter	  och	  ansvarsområden	  nedan.	  	  
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4.	  Planeringsmöte	  

Dekan	  kallar	  till	  planeringsmöte.	  

Följande	  personer	  ska	  kallas	  till	  planeringsmötet:	  

• Prefekt	  vid	  institutionen	  

• Programchef/kursansvarig	  

• Studievägledare	  vid	  institutionen	  

• Studentpräst	  

• Studenthälsan	  

• Berörd	  kårordförande	  

• Operativ	  krisgrupp	  

• Kontaktperson	  för	  utlandsstuderande	  (vid	  behov)	  

	  

Beroende	  på	  händelsens	  art	  kallas	  eventuellt	  ytterligare	  personer	  till	  planeringsmötet.	  

Händelsen	  kan	  beröra	  flera	  utbildningar	  och	  då	  utökas	  gruppen	  med	  ytterligare	  berörda.	  

	  

Att	  behandla	  på	  planeringsmötet:	  

1. Se	  till	  att	  alla	  på	  mötet	  har	  tillräcklig	  information.	  

2. Hur	  informeras/informerades	  närmast	  berörda	  studenter	  och	  lärare?	  

3. Har	  någon	  kontakt	  med	  anhöriga?	  

4. Finns	  pojkvän/flickvän	  på	  Ekonomihögskolan?	  

5. Samråd	  med	  anhöriga	  om	  vilken	  information	  som	  skall	  gå	  ut.	  

6. Minnesstund	  (tid,	  plats,	  genomförande/fördelning	  av	  ansvar	  och	  hur	  information	  om	  

minnesstunden	  skall	  gå	  ut).	  Fråga	  alltid	  närmast	  anhöriga	  om	  de	  vill	  delta	  vid	  

minnesstunden	  om	  den	  anordnas	  av	  utbildningen/institutionen.	  Med	  fördel	  engageras	  

kurskamrater	  i	  arbetet	  med	  minnesstunden.	  	  

7. Begravning/kondoleans	  (medverkande/representation	  från	  utbildningen/	  

Ekonomihögskolan,	  blommor/krans,	  kondoleans	  om	  begravningen	  redan	  ägt	  rum).	  	  

8. Kondoleans-‐bok	  eventuellt,	  när	  och	  var?	  

9. Finns	  det	  behov	  av	  krisbearbetning?	  

10. Finns	  det	  behov	  av	  ytterligare	  allmän	  information?	  OBS!	  Det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  de	  

närmast	  berörda	  har	  informerats	  innan	  allmän	  information	  går	  ut.	  

11. Eventuell	  överlämning	  till	  anhöriga	  av	  kondoleans-‐bok,	  betygsutdrag,	  datorfiler	  och	  

andra	  personliga	  tillhörigheter.	  	  
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12. Diskussion	  angående	  vem	  som	  ansvarar	  för	  eventuell	  uppföljning.	  	  

	  

På	  planeringsmötet	  delas	  uppgifter/ansvar	  upp	  i	  samråd	  mellan	  alla	  deltagare,	  deltagarna	  i	  

gruppen	  från	  planeringsmötet	  håller	  löpande	  kontakt	  med	  varandra	  för	  informationsutbyte	  

och	  åtgärder	  så	  länge	  som	  behov	  finns.	  

	  

5.	  Ansvarsområden	  	  

Prefekt	  vid	  institutionen	  samråder	  med	  dekan	  och	  informerar	  nedan	  angivna	  enheter	  vidare.	  	  

	  

Prefekt	  

•	  Att	  meddela	  berörda	  lärare	  och	  studenter	  om	  detta	  inte	  redan	  är	  gjort	  av/tillsammans	  med	  

kurs-‐	  eller	  programansvarig.	  

•	  Att	  delta	  vid	  minnesstund.	  

	  

Vaktmästeriet	  

•	  Flaggning	  ingår	  ej	  i	  rutinerna	  vid	  dödsfall	  av	  studenter.	  

	  

Receptionen	  

•	  Då	  många	  vänder	  sig	  till	  receptionen	  med	  frågor	  när	  det	  rör	  sig	  om	  en	  olycka	  eller	  dödsfall	  är	  

en	  av	  de	  viktigaste	  uppgifterna	  för	  receptionens	  personal	  att	  svara	  på	  frågor	  om	  vad	  som	  hänt,	  

och	  vid	  behov	  hänvisa	  till	  prefekt,	  studenthälsa,	  studentpräst	  eller	  andra	  berörda.	  

•	  Om	  de	  anhöriga	  samtycker	  kan	  ett	  ljus	  och	  en	  tavla	  med	  namn,	  kurs/utbildning	  och	  

eventuellt	  foto	  på	  den	  avlidne	  sättas	  fram	  på	  receptionsdisken.	  	  

	  

Webbansvarig	  

•	  Publicerar,	  i	  samråd	  med	  berörd	  utbildning/institution,	  information	  på	  Ekonomihögskolans	  

webbplats	  (live@lund)	  att	  en	  medarbetare/student	  avlidit	  (givet	  medgivande	  från	  anhöriga).	  	  

	  

Berörd	  kårordförande	  

•	  Informera	  vidare	  inom	  kåren.	  

•	  Informera	  övriga	  kårer	  på	  Ekonomihögskolan.	  	  

•	  Blommor/kondoleans	  från	  kåren.	  

•	  Ändring	  i	  kårens	  medlemsregister.	  
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Studentpräst	  

Studentprästen	  kan	  hjälpa	  till	  med	  att	  informera	  studenter	  om	  händelsen,	  ge	  enskilda	  samtal,	  

samtal	  i	  grupp,	  uppföljningssamtal	  och	  minnesstund.	  

	  

Studenthälsan	  

Studenthälsan	  hjälper	  till	  med	  enskilda	  samtal	  för	  studenter	  och	  stöd	  till	  studentgrupper,	  till	  

exempel	  korridorkamrater.	  

	  

LADOK-‐ansvarig	  vid	  respektive	  utbildning	  

LADOK-‐ansvarigs	  ansvar:	  

•	  Skriftligt	  meddelande	  till	  Hans	  Persson	  på	  LADOK-‐avdelningen	  för	  ändring	  i	  LADOK-‐registret.	  

E-‐post:	  hans.persson@stu.lu.se,	  LADOK-‐avdelningen,	  hämtställe	  31.	  

Prefekt	  vid	  respektive	  utbildning	  informerar	  sedan	  vidare	  inom	  den	  egna	  organisationen	  och	  

agerar	  enligt	  de	  rutiner	  som	  finns	  på	  respektive	  verksamhet.	  

	  

6.	  Ytterligare	  åtgärder	  	  

Ytterligare	  åtgärder	  för	  prefekt	  på	  berörd	  institution.	  

• informerar	  IT-‐samordnaren	  på	  Ekonomihögskolan	  och	  live@lund.	  Material	  lagrat	  på	  

avliden	  students	  konto	  sparas	  för	  att	  senare	  erbjudas	  de	  anhöriga,	  såvida	  

kontoinnehavaren	  inte	  har	  uttryckt	  annat	  önskemål,	  

• gör	  ett	  betygsutdrag	  för	  att	  senare	  överlämna	  till	  anhöriga	  om	  de	  så	  önskar.	  I	  

förekommande	  fall	  informerar	  prefekt	  anhöriga	  om	  personskadeförsäkring	  för	  

studenter,	  

• kontaktar	  biblioteket	  med	  uppgifter	  om	  den	  avlidnes	  namn	  och	  personnummer.	  

Bibliotekspersonalen	  vidtar	  då	  åtgärder	  enligt	  rutiner	  för	  avliden	  låntagare.	  	  

	  

7.	  Särskilda	  rutiner	  vid	  dödsfall	  som	  rör	  student	  som	  befinner	  sig	  utomlands	  

I	  möjligaste	  mån	  skall	  mallen	  ovan	  användas	  men	  i	  ett	  tidigt	  skede	  skall	  även	  fakultetens	  

ansvariga	  för	  utbyte/internationalisering	  samt	  internationella	  sekretariatet	  i	  Lund	  (LUUP)	  

meddelas.	  På	  personalenheten	  finns	  särskild	  expertis	  i	  försäkringsfrågor	  som	  kan	  komma	  att	  

bli	  aktuella	  i	  sådana	  här	  fall.	  Även	  ambassad/konsulat	  och	  migrationsverket	  ska	  kontaktas.	  	  

	  

8.	  Internationell	  student	  i	  Sverige	  	  

Som	  ovan.	  Hemuniversitetet	  skall	  meddelas	  av	  Internationella	  sekretariatet.	  	  
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Handlingsplan vid olycka och dödsfall – personal 
	  

1.	  Ta	  emot	  informationen.	  	  

Vid	  akut	  situation/olycka	  ring	  112.	  

	  

Använd	  telefon	  for	  akuta	  meddelanden;	  e-‐post	  bara	  for	  icke-‐akut	  kommunikation.	  

	  

Mottagande	  av	  meddelande	  om,	  eller	  rykte	  om,	  olycka	  eller	  dödsfall,	  som	  berör	  personal	  vid	  

Ekonomihögskolan.	  Använd	  nedanstående	  mall.	  

	  

Uppgifter	  om	  den	  anställde	  	  

Namn	   	  

Personnummer	   	  

Institution/verksamhet	   	  

Vem	  är	  det	  som	  ringer?	  

Namn	   	  

Telefonnummer	   	  

Vad	  är	  det	  som	  har	  hänt?	   	  

Kan	  vi	  få	  återkomma	  till	  den	  som	  meddelar?	  	  

När	  	   	  

På	  telefonnummer	   	  

Namn	  och	  telefonnummer	  till	  den	  person	  

som	  har	  tagit	  emot	  samtalet.	  

	  

	  

	  

2.	  Lämna	  informationen	  vidare	  till	  berörd	  chef,	  prefekt	  eller	  motsvarande.	  	  

Om	  det	  inte	  står	  klart	  vem	  som	  är	  chef,	  prefekt	  eller	  motsvarande,	  kontakta	  

Ekonomihögskolans	  dekan.	  	  	  

	  

3.	  Ansvarsområden	  	  

	  

Prefekt,	  chef	  eller	  motsvarande	  	  

•	  Att	  ta	  emot	  information	  om	  händelsen	  (till	  exempel	  genom	  information/dokumentation	  i	  

mallen	  under	  punkt	  1)	  och	  så	  snart	  som	  möjligt	  kontrollera	  om	  uppgifterna	  stämmer.	  Ring	  
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polis/sjukhus	  och	  hör	  om	  det	  går	  att	  få	  uppgifterna	  verifierade.	  Ta	  reda	  på	  hur	  anhöriga	  

underrättas/underrättats	  och	  när.	  Att	  få	  uppgifterna	  kontrollerade	  och	  verifierade	  är	  mycket	  

viktigt	  då	  händelser	  av	  det	  här	  slaget	  ofta	  omgärdas	  av	  ryktesspridning.	  Utgå	  ifrån	  

informationen/dokumentationen	  i	  mall	  under	  punkt	  1	  eller,	  om	  det	  inte	  finns	  nedskrivet,	  gör	  

en	  egen	  dokumentation	  enligt	  mallen.	  När	  uppgifterna	  sedan	  kontrolleras	  och	  skall	  verifieras,	  

använd	  intyget	  nedan.	  Vid	  svårigheter	  att	  få	  bekräftat	  ett	  dödsfall	  kontakta	  säkerhetschefen	  

vid	  Lunds	  universitet.	  	  

	  

Undertecknad	  har	  tagit	  emot	  ovanstående	  uppgifter	  och	  kontrollerat	  dem	  samt	  intygar	  dess	  

riktighet.	  

Datum	   	  

Klockslag	   	  

Namn	   	  

Telefonnummer	   	  

Namnteckning	  	   	  

	  

•	  Att	  meddela	  Ekonomihögskolans	  dekan	  som	  i	  sin	  tur	  ansvarar	  för	  att	  informera	  om	  

händelsen	  inom	  kansliet	  och	  till	  övriga	  prefekter/verksamhetsansvariga.	  Prefekt/berörd	  chef	  

ser	  även	  till	  att	  följande	  uppgifter	  utförs:	  

•	  Att	  meddela	  personalsamordnaren	  vid	  Ekonomihögskolan	  (som	  informerar	  vidare	  inom	  

personalenheten	  i	  Lund),	  eventuell	  personalhandläggare	  vid	  "heminstitution"	  i	  Lund.	  Om	  ett	  

dödsfall	  gäller	  en	  professor	  ska	  även	  Rektorsämbetet	  i	  Lund	  meddelas	  (till	  exempel	  via	  

akademisekreteraren).	  

•	  Att	  informera	  personalen	  inom	  den	  egna	  institutionen/verksamheten.	  

•	  Vid	  behov	  av	  krishantering	  hos	  personalen	  kontaktas	  Lunds	  universitets	  företagshälsovård	  

och	  studentpräster.	  

•	  Ansvarar	  för	  kondoleanser,	  in	  memoriam,	  blommor	  och	  representation	  vid	  begravningen.	  

•	  Anordnar	  eventuell	  minnesstund.	  Familjen	  till	  den	  bortgångne	  bör	  underrättas	  om	  att	  

minnesstunden	  skall	  äga	  rum.	  Ytterligare	  information	  om	  vad	  som	  bör	  beaktas	  vid	  

minnesstund,	  se	  http://www5.lu.se/o.o.i.s/649	  

•	  Anhöriga	  skall	  ges	  möjlighet	  att	  själva	  komma	  till	  den	  avlidnes	  tjänsterum	  för	  att	  hämta	  de	  

privata	  tillhörigheterna.	  

•	  Meddelar	  övriga	  personer	  som	  den	  avlidne	  haft	  kontakt	  med	  i	  arbetet.	  	  
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•	  Ansvarar	  för	  att	  namn	  på	  den	  avlidne	  tas	  bort	  på	  lämpliga	  ställen,	  till	  exempel	  hemsidor	  och	  

telefonlistor	  samt	  tar	  bort	  postfack.	  Trycksaker	  och	  affischer	  med	  namnet	  bör	  plockas	  ned	  från	  

publika	  ställen.	  

	  

Webbansvarig	  

Publicerar,	  i	  samråd	  med	  berörd	  utbildning/institution,	  information	  på	  Ekonomihögskolans	  

webbplats	  (live@lund)	  att	  en	  medarbetare	  avlidit	  (givet	  medgivande	  från	  anhöriga).	  

	  

Vaktmästeriet	  

Flaggning	  sker	  på	  halv	  stång	  när	  besked	  om	  dödsfall	  bekräftats,	  samma	  dag	  eller	  dagen	  efter,	  

beroende	  på	  när	  beskedet	  mottagits	  och	  kunnat	  bekräftas.	  Flaggning	  på	  halv	  stång	  sker	  även	  

på	  begravningsdagen.	  Flaggan	  hissas	  en	  timme	  efter	  begravningens	  början.	  

	  

Receptionen	  

Då	  många	  vänder	  sig	  till	  receptionen	  med	  frågor	  när	  det	  rör	  sig	  om	  en	  olycka	  eller	  dödsfall	  är	  

en	  av	  de	  viktigaste	  uppgifterna	  för	  receptionens	  personal	  att	  svara	  på	  frågor	  om	  vad	  som	  hänt,	  

och	  vid	  behov	  hänvisa	  till	  chef,	  prefekt	  eller	  motsvarande,	  företagshälsovård	  eller	  andra	  

berörda.	  Vid	  dödsfall	  sätts	  ett	  ljus	  och	  en	  tavla	  med	  namn,	  institution/verksamhet	  och	  

eventuellt	  foto	  på	  den	  avlidne	  ut	  på	  receptionsdisken	  om	  anhöriga	  samtycker.	  Detta	  

samordnas	  tidsmässigt	  med	  flaggningen.	  	  

	  

Studentpräst	  	  

Studentprästen	  kan	  hjälpa	  till	  med	  att	  informera	  personal	  om	  händelsen,	  ge	  enskilda	  samtal,	  

samtal	  i	  grupp,	  uppföljningssamtal	  och	  medverka	  vid	  minnesstund.	  

	  

Företagshälsovården	  	  

Företagshälsovården	  hjälper	  till	  med	  enskilda	  samtal	  för	  personal	  och	  stöd	  till	  

personalgrupper.	  	  

	  

4.	  Lärare	  i	  utlandet	  	  

Om	  den	  anställde	  vid	  Ekonomihögskolan	  befinner	  sig	  i	  utlandet	  vid	  tidpunkten	  för	  olyckan	  eller	  

dödsfallet	  skall	  i	  möjligaste	  mån	  mallen	  ovan	  användas.	  På	  personalenheten	  finns	  särskild	  

expertis	  i	  försäkringsfrågor	  som	  kan	  komma	  att	  bli	  aktuella	  i	  sådana	  här	  fall.	  Även	  

ambassad/konsulat	  och	  migrationsverket	  ska	  kontaktas.	  
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5.	  Internationella	  besökare	  och	  gäster	  	  

I	  möjligaste	  mån	  skall	  ovanstående	  följas	  samt	  hemuniversitetet	  kontaktas.	  	  

	  

6.	  Vad	  gör	  personalhandläggaren	  och	  personalenheten	  på	  Lunds	  universitet?	  

•	  Personalenheten	  tar	  kontakt	  med	  de	  anhöriga	  för	  utbetalning	  av	  efterlevandepension	  och	  

livförsäkringsbelopp.	  Följande	  pensioner	  och	  ersättningar	  kan	  bli	  aktuella	  i	  samband	  med	  att	  

en	  anställd	  vid	  universitetet	  avlider:	  	  

• efterlevandepension	  (vid	  alla	  dödsfall)	  

• tjänstegrupplivförsäkring	  (vid	  alla	  dödsfall)	  

• ersättning	  enligt	  personskadeavtalet	  (vid	  dödsfall	  till	  följd	  av	  arbetsskada)	  

• tjänstereseförsäkring	  (vid	  dödsfall	  under	  tjänsteresa)	  

• eventuell	  frivillig	  gruppförsäkring	  inom	  universitetet	  

• Tjänstegrupplivförsäkringen	  innehåller	  också	  en	  makeförsäkring	  som	  ger	  ersättning	  vid	  

makas/makes	  dödsfall	  om	  denna	  ej	  omfattas	  av	  egen	  tjänstegrupplivförsäkring.	  

Universitetet	  har	  även	  vissa	  fonder,	  som	  kan	  utfalla	  till	  efterlevande.	  Personalenheten	  

ombesörjer	  att	  medel	  ur	  dessa	  fonder	  utgår	  till	  dödsboet.	  

• Personalhandläggaren	  betalar	  ut	  lön	  till	  och	  med	  dödsfallsdagen.	  Semesterersättning	  

betalas	  ut	  månaden	  efter	  dödsfallet.	  Personalhandläggaren	  beställer	  dödsfallsintyg	  

med	  släktutredning	  hos	  skatteverket.	  Kopia	  på	  dödsfallsintyget	  skickas	  till	  

personalenheten	  genom	  personalhandläggarens	  försorg.	  	  
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Vid	  andra	  händelser	  av	  kris	  hänvisas	  till	  Lunds	  universitets	  kris-‐	  och	  katastrofplan:	  	  

	  

Relaterad	  information,	  länkar	  

Lunds	  universitets	  krishantering,	  övergripande:	  

Lunds	  universitets	  kris-‐	  och	  katastrofplan:	  

http://www5.lu.se/upload/regelverket/organisation/kris_katastrofplan_030224.pdf	  	  	  

Handlingsplaner	  och	  rutiner	  vid	  olyckor	  och	  dödsfall	  (PA	  Online)	  

http://www5.lu.se/o.o.i.s/35	  	  

PA	  Online	  (personaladministrativ	  handbok	  för	  Lunds	  universitet):	  	  

http://www5.lu.se/o.o.i.s/19	  	  

	  

Kontaktuppgifter:	  

Personalenheten	  

http://www5.lu.se/o.o.i.s/II08	  	  	  	  	  

Studenthälsan:	  

http://www.lu.se/student/studenthaelsan	  	  

Företagshälsovården	  vid	  Lunds	  universitet:	  	  

http://www.fhv.lu.se/	  	  

Personal	  på	  Ekonomihögskolan:	  	  

http://www.ehl.lu.se/omehl/personal	  	  

Personal	  vid	  Lunds	  universitet:	  	  	  

http://www5.lu.se/anstaelld	  	  
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Telefon och e-postlista  
Funktion	   Kontaktuppgifter	  

Dekan	   046-‐222	  86	  76	  rektor@ehl.lu.se 	  	  

Prefekt	  informatik	   046-‐222	  80	  26	  prefekt@ics.lu.se	  	  

Prefekt	  ekonomisk	  historia	   046-‐222	  74	  84	  prefekt@ekh.lu.se	  	  

Prefekt	  statistik	   046-‐222	  89	  18	  prefekt@stat.lu.se	  	  

Prefekt	  nationalekonomi	   046-‐222	  41	  18	  prefekt@nek.lu.se	  	  

Prefekt	  handelsrätt	   046-‐222	  33	  64	  prefekt@har.lu.se	  	  

Prefekt	  företagsekonomi	   046-‐222	  78	  22	  prefekt@fek.lu.se	  	  

Reception	   046-‐222	  34	  34	  

Receptionsansvarig	   Jeanette	  Ströberg,	  046-‐222	  34	  34	  	  

Jeanette.Stroberg@ehl.lu.se	  

Personalsamordnare	   Marianne	  Mårtensson,	  046-‐222	  34	  06	  

Marianne.Martensson@ehl.lu.se	   	  

Studenthälsan	   Carina	  Yourstone,	  studentsköterska	  

046-‐222	  43	  97	  

Carina.Yourstone@stu.lu.se	  	  

Studenthälsans	  reception	   046-‐222	  43	  77	  

Studentpräst	   Josefin	  G	  Andersson,	  046-‐35	  87	  47	  

josefin.g.andersson@svenskakyrkan.se	  

Företagshälsovården	  reception	   046-‐222	  32	  80	  

Informationsansvarig/webbansvarig	   Katarina	  Csanta,	  046-‐2223261	  

Katarina.Csanta@ehl.lu.se	  

Vaktmästare	   0702-‐19	  91	  19,	  046-‐222	  97	  87	  	  	  

vaktmastare@ehl.lu.se	  	   	  

Kårordförande,	  Lundaekonomerna	   046-‐222	  00	  91	  ordf@lundaekonomerna.se	  

Ladokansvarig	   Hans	  Persson,	  046-‐2227060	  

Hans.Persson@stu.lu.se	  

Internationella	  sekretariatet	  

Ekonomihögskolan	  

046-‐222	  33	  44	  exchange@ehl.lu.se	  

Säkerhetschef,	  Lunds	  universitet	   Per	  Gustafson	  

046-‐222	  37	  48	  	  per.gustafson@bygg.lu.se	  
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BILAGA	  -‐	  KRIS-‐	  OCH	  KATASTROFPLAN	  FÖR	  LUNDS	  UNIVERSITET	  

Fastställd	  av	  universitetsstyrelsen	  2003-‐02-‐24,	  dnr	  I	  C	  35	  5517/01	  

1.	  Syfte	  och	  Mål	  

Syftet	  med	  kris-‐	  och	  katastrofplanering	  vid	  Lunds	  universitet	  är	  att	  skapa	  handlingsberedskap	  

för	  en	  sammanhållen	  och	  tydlig	  ledning	  och	  att	  utveckla	  rutiner	  för	  insatser	  vid	  allvarliga	  

händelser	  av	  varierande	  omfattning,	  allt	  från	  den	  enskilda	  institutionen	  till	  hela	  universitetet.	  

	  Kris-‐	  och	  katastrofplaneringen	  skall	  prioritera	  följande:	  

•	  att	  en	  sammanhållen	  ledning	  med	  tydlig	  rollfördelning	  snabbt	  kan	  etableras	  

•	  att	  samverkan	  med	  andra	  aktörer	  på	  central	  och	  lokal	  nivå	  sker	  

•	  att	  effektiva	  mediakontakter	  och	  effektiv	  information	  till	  allmänhet,	  anställda,	  studenter	  och	  

anhöriga	  sker	  	  

Målen	  for	  ingripande	  enligt	  Lunds	  universitets	  kris-‐	  och	  katastrofplan	  är	  att:	  

•	  få	  en	  god	  överblick	  över	  händelsen	  

•	  samordna	  resurserna	  vid	  myndigheten	  

•	  bidra	  till	  att	  återfå	  kontrollen	  över	  händelseutvecklingen	  

•	  minimera	  skador	  och	  konsekvenser	  

•	  vidmakthålla	  förtroendet	  för	  myndigheten	  

Alla	  anställda	  har	  en	  rättighet	  och	  en	  skyldighet	  att	  initiera	  kontakt	  med	  polis	  och	  

räddningstjänst	  vid	  olyckor.	  Denna	  kris-‐	  och	  katastrofplan	  är	  ett	  komplement	  till	  samhällets	  

övriga	  kris-‐	  och	  katastrofberedskap.	  

2.	  Händelser	  som	  omfattas	  av	  kris-‐	  och	  katastrofplan	  

Kris-‐	  och	  katastrofplanen	  gäller	  för	  allvarliga	  händelser.	  Med	  allvarliga	  händelser	  avses:	  

En	  svår,	  oftast	  hastigt	  uppkommen	  situation	  med	  personella,	  materiella	  eller	  etiska	  och	  

förtroendemässiga	  skador	  eller	  med	  överhängande	  fara	  för	  att	  skador	  skall	  uppstå,	  alternativt	  

en	  svår	  situation	  som	  uppkommer	  genom	  ett	  smygande	  förlopp.	  Händelsen	  kräver	  omedelbara	  

och	  samordnade	  åtgärder	  inom	  myndigheten	  i	  syfte	  att	  minimera	  konsekvenserna.	  	  

Vid	  allvarlig	  händelse	  aktiveras	  kris-‐	  och	  katastrofplanen.	  

Mindre	  olyckor,	  i	  form	  av	  materiella	  eller	  personella	  skador	  som	  endast	  påverkar	  driften	  inom	  

den	  egna	  organisationen	  och	  som	  inte	  ingår	  i	  begreppet	  allvarlig	  händelse,	  hanteras	  och	  

bearbetas	  på	  institutionsnivå.	  Samordning	  med	  Byggnadsenheten	  kan	  bli	  aktuell	  i	  frågor	  

rörande	  reparation	  av	  byggnad	  och	  utrustning	  samt	  beträffande	  försäkringsfrågor.	  Vad	  gäller	  

personella	  skador	  kan	  mindre	  olyckor	  ofta	  hanteras	  och	  bearbetas	  inom	  ramen	  för	  det	  sociala	  

Bilaga	  2	  
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nätverket,	  exempelvis	  arbetsledarinsatser	  och	  kamratstöd.	  Om	  arbetsledaren	  bedömer	  att	  

ytterligare	  stöd	  behövs	  kan	  företagshälsovård,	  studenthälsovård	  och	  personalenhet	  bistå	  med	  

stöd	  för	  krisbearbetning.	  (Instruktioner	  och	  checklistor	  återfinns	  bl	  a	  i	  prefekthandledning	  och	  

på	  Lunds	  universitets	  intranät).	  

3.	  Ledningsprocessen	  

Ledningsprocessen	  innehåller	  momenten:	  

•	  Ledning	  

•	  Information	  

•	  Samverkan	  

Ledningsprocessen	  startar	  när	  ledningsarbetet	  anpassas	  till	  den	  inträffade	  händelsen	  och	  den	  

avslutas	  kanske	  först	  efter	  flera	  dygn,	  när	  händelsen	  är	  bemästrad	  och	  de	  normala	  

ledningsrutinerna	  är	  tillräckliga.	  

Planering,	  genomförande	  och	  uppföljning	  är	  ledord	  for	  processen.	  

Vid	  kriser	  eller	  katastrofer	  är	  arbetsbelastning	  hög	  dygnet	  runt,	  avlösningar	  och	  

personalresurser	  måste	  organiseras.	  Nya	  aktörer	  inträder	  med	  kort	  varsel,	  exempelvis	  

räddningstjänst,	  polis,	  sjukvård	  m	  fl.	  

Ledningsarbetet	  måste	  vara	  tydligt.	  Beslut	  fattas	  under	  tidspress.	  Ledningsmiljön	  är	  pressande,	  

inledningsvis	  kan	  det	  röra	  sig	  om	  osäkra	  fakta,	  rykten,	  och	  starkt	  tryck	  från	  omvärlden.	  Det	  är	  

då	  viktigt	  att	  kunna	  sortera,	  skapa	  överblick	  och	  strukturera.	  Strukturen	  kan	  innehålla	  

prioriteringar,	  egna	  åtgärder	  och	  fördelning	  av	  viktigare	  arbetsuppgifter.	  	  

4.	  Ledningsstrukturen	  

Det	  är	  viktigt	  att	  i	  förväg	  slå	  fast	  ledningsstrukturen	  på	  central	  och	  lokal	  nivå.	  Roller	  och	  

uppgifter	  skall	  vara	  tydligt	  definierade	  och	  åtskilda	  från	  varandra	  för	  att	  undvika	  dubbelarbete.	  

Vid	  en	  kris	  eller	  katastrof	  upprättas	  en	  Central	  Ledningsgrupp	  (CLG).	  I	  och	  med	  att	  CLG	  	  	  

aktiveras	  återtas	  temporärt	  normal	  delegation	  för	  drabbad	  institutions	  prefekt.	  Prefektens	  

uppgifter	  definieras	  därefter	  direkt	  av	  CLG.	  Detta	  innebär	  i	  praktiken	  att	  prefekten	  kan	  ges	  

utökade	  såväl	  som	  minskade	  befogenheter	  jämfört	  med	  normalsituationen.	  Prefekten	  agerar	  

fortsättningsvis	  operativt	  genom	  OAG,	  den	  lokala	  operativa	  arbetsgruppen	  (se	  nedan).	  

5.	  Centralledningsgrupp	  (CLG)	  

Organisation	  

Centralledningsgrupp-‐	  CLG-‐	  består	  av:	  

•	  förvaltningschef	  

•	  säkerhetschef	  

•	  informationschef	  
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•	  byggnadschef	  

•	  personalchef	  

•	  företrädare	  från	  berört	  verksamhetsområde/fakultet	  

Det	  skall	  finnas	  minst	  en	  ersättare	  för	  varje	  medlem	  i	  CLG,	  så	  att	  arbetet	  genom	  avlösningar	  

kan	  pågå	  kontinuerligt.	  CLG	  kan	  vid	  behov	  förstärkas	  med	  företrädare	  för	  andra	  enheter	  inom	  

den	  centrala	  förvaltningen	  samt	  med	  företrädare	  för	  berört	  verksamhetsområde.	  I	  de	  fall	  

institutioner	  från	  flera	  verksamhetsområden	  berörs,	  får	  verksamhetsområdena	  komma	  

överens	  om	  vilket	  område	  som	  skall	  deltaga	  i	  CLG.	  För	  CLG	  gäller	  samma	  beslutsordning	  och	  

delegationsordning	  av	  befogenheter	  som	  i	  normalsituationer.	  I	  ett	  akut	  skede	  får	  avsteg	  göras	  

vid	  uppenbar	  fara	  i	  dröjsmål	  eller	  då	  allvarlig	  olägenhet	  skulle	  kunna	  uppstå	  om	  beslut	  inte	  

fattas.	  Beslut	  om	  aktivering	  av	  CLG	  fattas	  av	  förvaltningschef.	  I	  förvaltningschefens	  frånvaro	  

fattas	  beslut	  av	  utsedd	  ersättare.	  

Funktionsindelning	  

Det	  är	  lämpligt	  att	  som	  en	  del	  i	  förberedelsearbetet	  göra	  en	  tydlig	  fördelning	  av	  arbetet	  inom	  

följande	  funktioner	  

1.	  lägesuppföljning	  och	  analys	  

2.	  mediakontakter	  och	  kommunikation	  samt	  intern	  information	  

3.	  myndighetskontakter	  

4.	  dokumentation	  

Uppgifter	  for	  centralledningsgrupp	  

CLG	  är	  ett	  ledningsorgan	  och	  handlägger	  frågor	  rörande:	  

•	  ramar	  för	  arbetet	  

•	  övergripande	  inriktning	  och	  prioritering	  

•	  informationsåtgärder,	  såväl	  internt	  som	  externt	  

•	  åtgärder	  som	  innebär	  avsevärda	  personella,	  materiella	  eller	  ekonomiska	  åtaganden	  

•	  tillfälliga	  avvikelser	  från	  policys	  

•	  återställande	  och	  återuppbyggnadsfrågor	  

CLG	  samverkar	  direkt	  med:	  

•	  räddningstjänsten	  

•	  polismyndigheten	  

•	  andra	  statliga	  myndigheter	  

CLG	  ansvarar	  för:	  

•	  mediakontakter	  och	  informationsåtgärder	  

•	  samband	  med	  den	  operativa	  arbetsgruppen	  
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•	  att	  rektor	  omgående	  informeras	  om	  att	  CLG	  aktiverats	  

•	  att	  rektor	  och	  universitetsstyrelse	  kontinuerligt	  hålls	  informerade	  

Förberedelser	  

Förberedelser	  för	  att	  kunna	  sätta	  igång	  CLG	  omfattar	  följande	  moment:	  

•	  att	  definiera	  medlemmarna	  samt	  att	  utbilda	  i	  lednings-‐	  och	  stabsarbete	  

•	  att	  upprätta	  detaljplaner	  för	  händelser	  av	  allvarlig	  art	  

•	  att	  förbereda	  lokaler	  och	  samband	  

•	  att	  ge	  gruppen	  kännedom	  om	  samhällets	  aktörer	  inom	  räddningstjänst	  

•	  att	  övning	  sker	  regelbundet	  

(Mall	  för	  uppstart	  av	  CLG	  och	  övrigt	  material	  i	  form	  av	  checklistor	  mm	  delges	  berörda.)	  

6.	  Operativ	  arbetsgrupp	  (OAG)	  

Den	  lokala	  operativa	  arbetsgruppen	  -‐	  OAG	  -‐	  utses	  och	  leds	  av	  prefekt/motsvarande	  och	  består	  

därutöver	  av	  de	  personer	  som	  prefekt/motsvarande	  utser.	  

Uppgifter	  for	  lokal	  operativ	  arbetsgrupp	  

OAG	  är	  ett	  operativt	  organ	  som	  ansvarar	  för:	  

•	  att	  -‐	  enligt	  det	  uppdrag	  som	  ges	  av	  CLG	  samt	  med	  de	  resurser	  som	  ställs	  till	  OAG:s	  

förfogande	  -‐leda	  universitetets	  verksamhet	  på	  händelseplatsen	  

•	  att	  på	  händelseplatsen	  samverka	  med	  räddningstjänst,	  polis,	  sjukvård	  etc.	  

Lokala	  förberedelser	  	  

Lokala	  förberedelser	  omfattar	  följande	  moment:	  

•	  att	  upparbeta	  kontakter	  med	  personalavdelning,	  företagshälsovård,	  studenthälsa	  och	  

studentpräster	  för	  krisstöd	  

•	  att	  förbereda	  underlag	  för	  mediakontakter	  och	  kommunikation	  (Mall	  för	  uppstart	  av	  OAG	  

och	  övrigt	  material	  i	  form	  av	  checklistor	  mm	  delges	  berörda.)	  
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Frågeformulär student, mall  
 	  

Uppgifter	  om	  studenten	  

Namn	   	  

Personnummer	   	  

Institution/verksamhet	   	  

Vem	  är	  det	  som	  ringer?	  

Namn	   	  

Telefonnummer	   	  

Vad	  är	  det	  som	  har	  hänt?	   	  

Kan	  vi	  få	  återkomma	  till	  den	  som	  meddelar?	  	  

När	  	   	  

På	  telefonnummer	   	  

Namn	  och	  telefonnummer	  till	  den	  person	  

som	  har	  tagit	  emot	  samtalet.	  
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Frågeformulär personal, mall	  
	  

Uppgifter	  om	  den	  anställde	  	  

Namn	   	  

Personnummer	   	  

Institution/verksamhet	   	  

Vem	  är	  det	  som	  ringer?	  

Namn	   	  

Telefonnummer	   	  

Vad	  är	  det	  som	  har	  hänt?	   	  

Kan	  vi	  få	  återkomma	  till	  den	  som	  meddelar?	  	  

När?	  	   	  

På	  telefonnummer?	  	   	  

Namn	  och	  telefonnummer	  till	  den	  person	  

som	  har	  tagit	  emot	  samtalet.	  
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Checklista vid krissituationer för studenter  
 

1. Ta	  emot	  informationen.	  Vid	  akut	  olycka	  –	  ring	  112.	  	  
	  

2. Lämna	  informationen	  vidare	  till	  dekan	  för	  Ekonomishögskolan.	  I	  andra	  hand	  till	  
prefekt	  vid	  berörd	  institution/enhet.	  	  
	  

3. Bekräftar	  händelsen	  med	  polis/sjukhus.	  Kontakta	  säkerhetschefen	  vid	  Lunds	  
universitet	  om	  du	  får	  problem	  att	  bekräfta	  det	  inträffade	  och	  för	  att	  informera.	  	  
	  

4. Prata	  med	  anhöriga	  om	  vad	  de	  vill/inte	  vill	  ska	  göras	  eller	  sägas.	  	  
	  

5. Informera	  receptionen,	  växeln,	  kårordförande,	  klasskamrater,	  berörda	  lärare,	  
studievägledare.	  När	  du	  informerar	  klasskamrater	  –	  ta	  hjälp	  av	  studenthälsan	  
och	  studentprästerna.	  	  
	  

6. Dekan	  kallar	  till	  planeringsmöte,	  följande	  ska	  kallas,	  	  
• Prefekt	  vid	  institutionen/enhetschef	  	  
• programchef/kursansvarig	  
• studievägledare	  vid	  institutionen	  
• studentpräst	  
• studenthälsan	  
• berörd	  kårordförande	  	  	  
• operativ	  krisgrupp	  	  
• kontaktperson	  för	  utlandsstuderande	  (vid	  behov)	  
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Checklista vid krissituationer för personal 
 

1. Ta	  emot	  informationen.	  Vid	  akut	  olycka	  –	  ring	  112.	  	  
	  

2. Lämna	  informationen	  vidare	  till	  berörd	  prefekt/chef	  och	  dekan.	  	  
	  

3. Bekräfta	  händelsen	  med	  polis/sjukhus.	  	  
	  

4. Dekan	  informerar	  kansliet	  samt	  övriga	  prefekter.	  	  
	  

5. Prefekt/chef	  informerar	  övrig	  personal	  samt	  kontaktar	  anhöriga.	  	  
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