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Lokal krisplan för Engelska institutionen 

Beslutad: 2019-04-26  av Engelska institutionsstyrelsen 
Ansvarig: Prefekt 
 

Viktiga telefonnummer 

- SOS Alarm 112 
- Universitetet väktare, dygnet runt: 08-16 42 00 (reservnummer 08-15 42 00) 
- Sektionen för säkerhet, kontorstid: 08-16 22 16 
- Tipstelefon för brott (begångna eller pågående): 08-16 11 55 

 

Syfte och mål 

Syftet med denna krisplan vid Engelska institutionen är att skapa handlingsberedskap för en 
sammanhållen och tydlig central krisledning och att utveckla rutiner för insatser vid allvarliga 
händelser. Denna lokala krisplan utgår från Stockholms universitets krisplan som rektor fastställde 
den 18 december 2014 med diarienummer SU-FU-2.11.1-3666-14. Alla medarbetare och studenter 
vid Engelska institutionen omfattas av denna krisplan. 

Alla medarbetare ska aktivt förebygga och minimera risker så att oönskade händelser inte sker. Det 
ska finnas kunskap om olycksrisker och sårbarheter i den egna verksamheten. Varje medarbetare ska 
förstå sin roll och sitt ansvar i säkerhetsarbetet. Det förebyggande arbetet ska bygga på kunskap och 
erfarenheter av vad som orsakar olyckor. 

Krisplanering ska prioritera:  

- att en sammanhållen ledning med tydlig ansvarsfördelning snabbt kan etableras,  

- att samverkan sker med berörda på central och lokal nivå vid Stockholms universitet,  

- att effektiva mediekontakter och effektiv information till medarbetare, studenter, anhöriga 
och allmänhet sker samt   

- att motverka ryktesspridning. 

Målet med att aktivera krisgruppen är att:  

- få en god överblick över händelsen,  

- samordna resurserna vid Stockholms universitet,  

- bidra till att få kontroll över händelseutvecklingen,  

- minimera skador och konsekvenser,  

- vidmakthålla förtroendet för Stockholms universitet,  

- se till att övrig verksamhet kan fortlöpa så snart som möjligt. 
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Händelser som omfattas av krisplanen 

Krisplanen aktiveras när en allvarlig händelse drabbar Engelska institutionen alternativt hela 
Stockholms universitet, med allvarlig händelse avses: En svår, oftast hastigt uppkommen situation 
med personella, materiella eller etiska och förtroendemässiga skador eller med överhängande fara 
för att skador ska uppstå, alternativt en svår situation som uppkommer genom ett smygande förlopp. 
Händelsen kräver omedelbara och samordnande åtgärder inom Stockholms universitet i syfte att 
minimera konsekvenserna för medarbetare, studenter och materiel. 

Med andra ord kan en allvarlig händelse exempelvis vara större brand, elavbrott, databortfall, olycka 
med allvarlig personskada, explosion, dödsfall, gisslandrama, hot, sabotage och våld. En kris kan 
också vara något oförutsett inom institutionens verksamhet som kan tänkas påverka medarbetares 
psykosociala arbetsmiljö eller institutionens och Stockholms universitets anseende på ett allvarligt 
sätt.  

Att göra vid allvarlig händelse 

Den medarbetare som upptäcker en kris (allvarlig händelse) kontaktar sin närmaste chef eller någon i 
krisgruppen. Den person i krisgruppen som får vetskap om händelsen kontaktar omgående de övriga 
i gruppen. I händelse av en inträffad krissituation samlas institutionens krisgrupp som leds av 
prefekten och som därutöver består av ställföreträdande prefekt, administrativ chef och 
webbredaktör. Gruppen analyserar händelsen och initierar lämpliga åtgärder och beslutar om den 
information som skall lämnas vid krisarbetets olika faser.  

Prefekt vid Engelska institutionen är ansvarig för att krisplanen aktiveras i samverkan med 
ställföreträdande prefekt. Vid en kris bedömer prefekten om det finns behov av extra resurser för att 
klara krishanteringen och om det berör universitetets centrala krisledningsgrupp. Ordinarie 
organisation och lokalisering ska så långt som möjligt bibehållas och krisen ska hanteras så nära 
verksamheten som möjligt. Sektionen för säkerhet ger stöd och kan bedöma behov av fortsatta 
insatser, kontorstid tfn 08-16 22 16. 

Vid larm är bevakningspersonal på plats mycket snabbt. Den som av misstag har utlöst ett larm 
ombeds att vänta kvar på plats tills bevakningspersonal anländer. Vid pågående brottsligt angrepp 
eller i andra akuta situationer ring 112. För att komma i kontakt med väktare, ring 08-16 42 00. 

Lokala krisgruppens arbete 

- Bedöm krisens omfattning och hur den påverkar verksamheten 

- Kontrollera att räddningstjänst är kontaktad 

- Kontrollera att Sektionen för säkerhet är kontaktad 

- Se till att universitetets kriskommunikationsgrupp är informerad 

- Planera för de närmaste åtgärderna 

- Ge information till alla berörda om vad som hänt och om åtgärder som beslutats 

- Gå igenom händelsen med berörda medarbetare och studenter 

- Gå igenom vad som gjorts och vad som skall göras 

- Fördela arbetsuppgifterna i krisgruppen och i eventuell stödgrupp 

- Samla personalen för aktuell information 

- Se till att händelsen och åtgärder dokumenteras och att insatserna utvärderas i efterhand 
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Ansvarsfördelning 

- Besluta om vilka funktioner som ska prioriteras vid extrema situationer (prefekt) 

- Beslut om hur medarbetare ska informeras vid allvarlig händelse (prefekt) 

- Upprätthållande av kontaktuppgifter till anhöriga (adm chef) 

- Erbjuda personal förebyggande utbildningar inom exempelvis systematiskt brandskydd (adm 
chef)  

- Upprätta en prioritetslista över utrustning/material som ska räddas vid allvarlig händelse 
(adm chef) 

- Upprätta en inventarieförteckning över utrustning/materiel. I förordningen (1995:1300) om  
statliga myndigheters riskhantering anges att myndigheterna ska identifiera, värdera och 
kostnadsberäkna de risker som är förknippade med verksamheten. (adm chef) 

- Tillse att skyddsrond genomförs årligen (adm chef)  

- Plan för brandskyddsarbete (adm chef)  

 

Kontaktinformation – Krisgruppen vid Engelska institutionen: 

Rum Befattning Namn E-post Telefon 

E866 Prefekt Magnus 
Ullén 

magnus.ullen@english.su.se +46 (0)8 16 36 11 

E892 Stf prefekt Beyza 
Björkman 

beyza.bjorkman@english.su.se +46 (0)8 16 46 40 

E820 Administrativ 
chef 

Andreas 
Gavran 

andreas.gavran@english.su.se +46 (0)8 16 35 90 

E818 Webb Patrik 
Ekström 
Mezek 

patrik.mezek@english.su.se +46 (0)8 16 43 04 

 

Utrymningsledare 

Kim Jansson – Första utrymningsledare, ansvarar för informationssamordning vid återsamlingsplats. 

Anja Nyström – Andra utrymningsledare, ansvarar för informationssamordning vid återsamlingsplats 
om första utrymningsledaren inte är på plats. 

Återsamlingsplatser för E-huset: I första hand till parkeringen bakom Södra husen, i andra hand till 
gräsmattan mellan Rosa villan och Bloms hus. 

mailto:magnus.ullen@english.su.se
mailto:beyza.bjorkman@english.su.se
mailto:andreas.gavran@english.su.se
mailto:patrik.mezek@english.su.se
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Checklista vid allvarlig olycka  

- Rädda först dem som är i uppenbar fara, t ex personer som inte kan ta vara på sig själva, 
behöver hjälp, skadade, chockade och personer i panik.  

- Larma: Ring SOS Alarm 112 och kalla på hjälp. Följ instruktioner dessa ger. 

- Kontakta någon i krisgruppen som kontaktar Sektionen för säkerhet. 

- (Krisgruppen anmäler senare till Arbetsmiljöinspektionen.)  

Checklista vid dödsfall eller allvarligare tillbud 

- Rädda: Om dödsfallet orsakats av en allvarligare olycka vidta åtgärder som förhindrar 
ytterligare personskador.  

- Larma: Ring SOS Alarm 112 och kalla på ambulans och polis.  

- Kontakta någon i krisgruppen. Ytterligare åtgärder, som att kontakta Sektionen för säkerhet, 
informera personal och studenter, kontakta anhöriga etc. organiseras av prefekten.  

Checklista vid hot  

- Larma: Vid akut hot som kräver omedelbar insats från polisen ring larmnummer 112 och be 
att få bli kopplad till polisen. Polisen avgör eventuell utrymning. Om utrymning sker ska 
samtliga personer lämna huset och återsamlas på angiven återsamlingsplats. 

- Kontakta någon i krisgruppen som kontaktar Sektionen för säkerhet. 

Checklista vid sjukdomsfall 

På institutionen finns en första hjälpen-tavla till höger när man kommer in i rum E879. 

- Rädda först dem som är i uppenbar fara, exempelvis  personer som inte kan ta vara på sig 
själva, behöver hjälp, skadade, chockade eller personer i panik.  

- Larma: Ring SOS Alarm 112 vid akut och allvarligt sjukdomsfall.  

- Kontakta någon i krisgruppen. 

Andra instanser som kan vara aktuella att kontakta vid sjukdomsfall är:  

- Landstingets psykiatriska akutvård: Via www.vardguiden.se kan du söka adresser och 
telefonnummer till landstingets alla mottagningar. Sök på "psykiatrisk akutvård". S:t Görans 
sjukhus har öppet dygnet runt, tel. 08-123 492 00 

- Vårdguiden 1177: Du kan alltid ringa Sjukvårdsupplysningen på tel. 1177 och be om råd. Om 
ärendet gäller studenter kan du få hjälp genom att kontakta Studenthälsan: 
www.studenthalsanistockholm.se/. 

Checklista vid skadegörelse och sabotage  

- Larma: Ring SOS Alarm 112 om brottet pågår.  

- Kontakta Sektionen för säkerhet dagtid 08-16 22 16, Övrig tid: Kontakta universitetets 
väktare 08-16 42 00.  

- Kontakta någon i krisgruppen. 

 

http://www.vardguiden.se/
http://www.studenthalsanistockholm.se/
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Läs mer  
 

Krisplan för Stockholms universitet:  

http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/krishantering/krisplan-f%C3%B6r-
stockholms-universitet-1.2920   

 

Brandskyddspolicy: http://www.su.se/polopoly_fs/1.3035.1320939296!/Brandskyddspolicy_SU.pdf  

 

Förordning om statliga myndigheters riskhantering, SFS 1995:1300:  

http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19951300.htm 
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