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Handläggningsansvar vid arbetsskada och tillbud 
 
Arbetsskada 
 
När det inträffat en skada i arbetet eller vid färd till eller från ar-
betet skall enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (SFS 1976:380) 
skadan omedelbart anmälas till försäkringskassan.  
 
En snabb och fullständig handläggning vid inträffade arbetsska-
dor inom universitetet är en förutsättning för att så snart som möj-
ligt kunna följa upp dessa med åtgärdande och förebyggande in-
satser i arbetsmiljön. För den centrala arbetsmiljökommittén och 
de lokala arbetsmiljökommittéerna är det väsentligt att ha en hög 
registreringsandel av inträffade arbetsskador som underlag för 
sitt arbete. 
 
Vid en inträffad skada i samband med arbetet vid universitetet 
skall följande personer ansvara respektive medverka i de olika fa-
serna av handläggningen: 
 
1. Akut fas (olyckstillfälle) 
- omhändertagande av skadad 
- vid dödsfall, svårare personskada eller arbetsolycksfall som 

samtidigt drabbat flera arbetstagare ska Arbetsmiljöinspektio-
nen i Göteborg underrättas utan dröjsmål, tel 031-743 72 00 

- vid elolycksfall ska Elsäkerhetsverket underrättas, tel 0451-454 00 
- vid allvarliga olyckor med brandfarliga varor ska Räddningstjän- 

sten underrättas, Göteborg och Mölndal tel 031-335 26 00, Kris-
tineberg 0523-196 30 och Tjärnö 0526-191 01. 

- vid allvarliga olyckor med explosiva varor ska polisen underrättas, 
Göteborg och Mölndal tel 031-739 20 00, Kristineberg 0523-66 57 00 
och Tjärnö 0526-680 00. 

 
Ansvarig:  prefekt/motsvarande 
Kallas alltid:  arbetsmiljöombud 
Kallas vid behov: huvudarbetsmiljöombud, studentarbetsmiljö- 

ombud, universitetets skyddsingenjör, uni-
versitetets strålskyddsfysiker (eller SSI, Sta-
tens strålskyddsinstitut, tel 08-729 71 00)  

 



 

2. Utredningsfas 
- arbetsskadeanmälan 
- arbetsplatsutredning 
- åtgärdande och förebyggande insatser 
- rapport till lokal arbetsmiljökommitté vid allvarligare skada 
- vid olycka med joniserande strålning rapport till universitetets   
 strålskyddsfysiker (och eventuellt SSI )  
 
Ansvarig:  prefekt/motsvarande 
Kallas alltid:  arbetsmiljöombud, den skadade (om möjligt) 
Kallas vid behov: huvudarbetsmiljöombud, studentarbetsmiljö- 
    ombud, universitetets skyddsingenjör, uni- 
    versitetets strålskyddsfysiker, ordförande i  
    lokal arbetsmiljökommitté 
 
Beträffande rutin för arbetsskadeanmälan hänvisas till universite-
tets anvisningar ”Anmälan om arbetsskada” daterade 1998-04-15. 
 
3. Uppföljningsfas  
- information i centrala universitetets skyddsingenjör 
 arbetsmiljökommittén  
- policyfrågor   centrala arbetsmiljökommittén 
- information   centrala arbetsmiljökommittén 
 
Universitetets skyddsingenjör ansvarar för att de lokala arbetsmil-
jökommittéerna får en aktuell information om inträffade skador 
på arbetsplatser inom respektive arbetsmiljöblock. 
 
Tillbud 
 
För att förebygga arbetsskador bör arbetsmiljöansvarig (prefekt/ 
motsvarande) i samråd med arbetsmiljöombud uppmärksamma 
olyckstillbud i arbetet, det vill säga en plötslig händelse som hade 
kunnat leda till personskada. 
 
Tillbudsrapportering kan ge kunskap om olycksfallsriskerna i ar-
betet och det är värdefullt i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete) att anteckna alla tillbud. 
 
Tillbudsrapportering är särskilt lämplig när förändring har ägt 
rum på arbetsplatsen eller vid anställning av ny personal. Det kan 
vara lämpligt vid införande av ny teknik och nya maskiner, vid 
om- till- eller nybyggnad, vid omorganisationer eller andra för-
ändringar av arbetsuppgifter och arbetsmetoder. Det är också 
lämpligt vid institutioner där olycksfallsrisker uppmärksammats. 
 
 
 



 

Vid inträffat tillbud 
- för tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska pre- 

 fekt/motsvarande underrätta Arbetsmiljöverket distrikt Göte 
 borg utan dröjsmål 

- vid allvarliga tillbud med brandfarliga varor ska Räddningstjänsten 
 underrättas 
- vid allvarliga tillbud med explosiva varor ska polisen underrättas 
- orsakerna till allvarliga tillbud ska utredas 
  
Ansvarig: prefekt/motsvarande 
Informeras alltid: arbetsmiljöombud 
 
Person som råkar ut för (alt. får kännedom om) tillbud ska rap-
portera detta på tillbudsblankett. Blanketten ska undertecknas av 
prefekt/motsvarande samt skickas till skyddsingenjören med ko-
pia till lokal arbetsmiljökommitté, arbetsmiljöombud och huvud-
arbetsmiljöombud.  
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