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INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI 

Checklista vid allvarliga arbetsmiljöincidenter/olyckor på 
Institutionen för tillämpad IT 

Med allvarlig arbetsmiljöincident-/-olycka avses en händelse där någon genom olycksfall avlidit eller 

skadats på sådant sätt att sjukhusbesök var nödvändigt alternativt en händelse där något av 

ovanstående löpte stor risk att inträffa. 

 

Omedelbart 

1. I det akuta skedet: 

Rädda personer i fara 

Varna personer för faran 

Larma 112 

Åtgärda, eller vidta åtgärder för att minska, faran så att andra ej drabbas 

Utrym om nödvändigt 

 

2. Säkerställ att punkt 1 är uppfylld 

 

3. Samla en lokal krisgrupp, vid personskaderelaterad olycka ska gruppen minimum innehålla 

närmaste arbetsmiljöansvarig chef, Personalhandläggare, Lokal miljösamordnare, Lokalt 

arbetsmiljöombud samt Lokal kommunikatör - om någon av dessa ej är tillgänglig bör lämplig 

ersättare utses. Om behov finns kan stöd fås exempelvis från GU Centrala 

arbetsmiljösamordnare, Centrala säkerhetssamordnare, Kommunikationsenheten, studentpräst. 

Om olyckan/incidenten är av den art att den kan uppmärksammas av media ska 

Kommunikationsenheten alltid informeras. 

 

4. Krisgruppen skaffar sig en överblick av vad som inträffat. Görs lämpligen igenom att 

tillsammans med drabbad och/eller vittne går igenom händelseförloppet.  

 

5. Kontakta jourhavande tjänsteman på GU som avgör om det skall etableras en Katastrofstab.  

 

Samma dag 

6. Anmäl till Arbetsmiljöverket (telefon eller https://www.av.se/om-oss/kontakta-oss/) – ska ske 

utan dröjsmål dvs. samma dag. 

https://www.av.se/om-oss/kontakta-oss/
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7. Dokumentera skadeområde och ev. utrustning, alt. ta utrustning i beslag vid misstanke om att 

tekniskt fel orsakat incidenten/olyckan. 

 

8. Samla berörd avdelning och informera om statusläget samt erbjud samtalsstöd (Feelgood alt. 

präst, studenthälsan) för dem som önskar. 

 

9. Kontakta anhöriga och informera om vad som hänt (OBS!! ej vid dödsfall då detta görs av 

polis). 

 

10. Kontakta sjukhus och informera sig om läget med eventuella skadade. 

 

11. Sätt samman kommunikationsmaterial och publicera på lämplig kanal, rådgör med 

Kommunikationsenheten (gemensamma förvaltningen). 

 

I nära anslutning 

12. Utred och rapportera händelseförlopp, försök identifiera eventuella brister (konstatera om 

möjligt brister i ansvar) 

 

13. Följ upp och utred hur liknande olyckor/incidenter kan undvikas framgent. 

 

14. Utbilda personal i eventuella nya rutiner som framkommit under/ som ett led av utredningen. 

 

15. Mer information och dokumentation om krishantering finns på: 

http://medarbetarportalen.gu.se/sakerhet/dokument-kris-katastrof/ 

 

 

 

Kontaktlista för Tillämpad IT  

Titel  Namn  Telefon (intern/mobil) 

Prefekt  Jonas Landgren  073 313 0246 

Personalhandläggare  Emil Fägerwall Ödman 2904 072 966 6471 

Lok. Arb.miljöombud GU Carola Åbom  2762 072 965 2035 

Lok. Kommunikatör Peter Larsson  5548 073 079 1172 

Administrativ chef Lena Elliot  6445 070 912 6138 

 

http://medarbetarportalen.gu.se/sakerhet/dokument-kris-katastrof/


3 (3) 

För GU centralt 

Titel  Namn  Telefon (intern/mobil) 

Arbetsmiljöfrågor Ylva Berggren 3383 

Säkerhetschef  Jörgen Svensson 5898 

Studentpräst  Lars van der Heeg 0730 30 07 49 

Kommunikationschef Anette Norberg 1062 

 

Avdelningschefer, Tillämpad IT 

Avdelningen för Namn  Telefon (intern/mobil) 

Verksamhetsstöd Lena Elliot  6445 070 912 6138 

Informatik  Johan Magnusson  073 310 0327 

Kognition & kom. Alexander Almér 2777 076 852 9067 

Lärande, kom. och IT Johan Lundin  2703 070 719 1331 
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