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 Uppdaterat och reviderat för Hälsohögskolan 
 2010-05-04 
 
 
Mål för krisorganisationen vid Högskolan i Jönköping 
 

- Högskolan i Jönköping med sina fem bolag bör ha en generell grundberedskap 
och krismedvetenhet för att kunna hantera kriser. 

- Fokus bör ligga på intern och extern kommunikation. Högskolan ska 
medverka till att ge löpande korrekt information så snart som möjligt i en 
krissituation till personal, studerande och massmedia. 

- Intern information ska ges på svenska och engelska. 
 
Krisorganisationen 
Krisledningsgrupp vid Högskolan i Jönköping 
Rektor/ställföreträdande rektor, informationschefen, berörd chef för respektive 
fackhögskola och Högskoleservice ingår i krisledningsgruppen och ska alltid 
kontaktas när högskolan krisorganisation aktiveras. Gruppen har en samordnande 
funktion och aktiveras av någon i krisledningsgruppen. Krisledningsgruppen kan 
variera beroende på typ av kris och vilka personer som finns tillgängliga vid tillfället. 
 
De flesta incidenter och händelser kan hanteras inom fackhögskolornas och 
Högskoleservices egna krisorganisationer. Vid allvarligare händelser/incidenter ska 
omgående någon av följande befattningshavare informeras: rektor, 
informationschefen eller ställföreträdande rektor. 
 
Krisledningsgruppens ansvar 
När krisledningsgruppen vid Högskolan i Jönköping är aktiverad, har den det 
operativa interna ledningsansvaret, allt kommunikations- och informationsansvar samt 
samordningsansvar internt. 
 
Vid en katastrof eller större olycka samverkar högskolans krisledning med samhällets 
räddningstjänst, polis och sjukvård och Studenthälsan/studentprästerna är ett 
komplement till PKL-gruppen på Ryhov. Även bolagens krisledningsgrupper behöver 
vara aktiverade.  
 
Krisledningen ansvarar för att omedelbart efter en allvarlig händelse ta initiativ för att 
snabbt komma igång med rekonstruktionsarbete för återgång till normal verksamhet. 
 
Stödgrupp 
Personer från stödgrupperna kallas in vid behov av krisledningsgruppen. 

- Studenthälsan (kurator, sjuksköterska och psykolog) tillsammans med 
studentpräst/studentpastor ser till att det ges psykologiskt och socialt stöd 
direkt eller indirekt till drabbade och studenter 

- Representant från Studentkåren (Vice S) 
- Vaktmästeri 
- Höfab 
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Samlingsplats 
Samlingsplats för krisledningsgruppen är i akutfasen rektors konferensrum, hus A, 
vån 5, om inte annat meddelas.  
 
Vid ev. evakuering är det bolagets gemensamma samlingsplats som gäller – se 
respektive bolags handlingsplan. 
 
Stödgruppen ger krisbearbetning i lämplig lokal i anslutning till olycksplatsen 
alternativt i Studenthälsans lokaler, Gjuterigatan 3A. 
 
Vid olyckshändelse och/eller dödsfall som berör fackhögskola eller HS 
Vid olyckshändelse och /eller dödsfall som berör studenter och/eller personal är det i 
första hand respektive bolags vd eller dennes ställföreträdare som ansvarar för att 
lämpliga åtgärder vidtas. Kontakt tas så snart som möjligt med högskolans 
informationschef, som efter eget bedömande informerar rektor eller rektors 
ställföreträdare. 
 
Någon i krisledningsgruppen avgör om HJ:s krisorganisation ska träda ikraft. 
 
Varje bolag utformar en handlingsplan som ska vara känd för all personal. 
Handlingsplanen ska innehålla organisation med krisledningsgrupp, samlingsplats, 
etc. och den ska kontinuerligt uppdateras av respektive Arbetsmiljökommitté. 
 
Respektive bolags handlingsplan ska finnas tillgänglig hos rektor och högskolans 
informationschef och Studenthälsans verksamhetsansvarig. 
 
Globala händelser kan påverka oss direkt, t ex. Tsunamin, då vi har många in- och 
utresande studenter, gästforskare samt personal som kan befinna sig utomlands. 
Bolagen ska ha en handlingsplan för hur man hanterar kriser utomlands som berör 
personal eller studenter. Rektor, informationschef eller ställföreträdande rektor ska 
alltid informeras vid dessa händelser om högskolan blir direkt berörd. 
 
Studenthälsan är en stödgrupp och är en resurs i alla situationer där det till exempel 
handlar om att arrangera minnesstunder, hantera krisreaktioner som utlöses av andra 
händelser eller finans till som samtalspartner och medmänniska. Vid behov kan 
Studenthälsan även informera och hänvisa till annan lämplig krisberedskap utanför 
högskolan. 
 
Viktiga dokument 

- Larmlista HJ:s personalsida www.hj.se 
- Kontinuitetsplanering, central datorhall, IT-service 
- Tryckta personalkatalogen (delas ut till all personal) 
- Regler för flaggning vid Högskolan i Jönköping, HJ:s personalsida www.hj.se 

(bilaga till Krisorganisation) 
- Respektive fackhögskolas krishandlingsplan och larmlista. 
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Organisation och arbetsfördelning Hälsohögskolan 
 
Krisledningsgrupp består av 
 ordinarie   ersättare 
 VD  Utbildningschef 
    
 Ekonomichef  
 VD-sekreterare  
  
 Vid händelser där studenter är involverade skall även  
 studentsektionens ordförande ingå i krisledningsgruppen. 
 
 VD är samordnare och beslutar om krisorganisationen ska  
 sättas igång helt eller delvis. Krisledningsgruppens uppgift 
 är att leda och samordna insatserna, fatta nödvändiga beslut, 
 göra uttalanden i media samt organisera  stödarbetet. 
 
Operativ grupp, Utses och arbetar direkt under krisledningsgruppen. Den ope- 
utses av krisled- rativa gruppen ansvarar för den direkta kontakten med poli- 
ningsgrupp sens insatschef och räddningsledaren, berörda arbetsledare, 
 stödgrupperna m fl samt att effektuera olika beslut fattade av 
 krisledningsgruppen. Vid större olyckor/katastrofer komplet- 
 teras den operativa gruppen med ett antal medarbetare som  
 utgör ett s k filter för att hänvisa anhöriga, media etc till rätt  
 instans. 
 
Stödgrupp Studenthälsan ansvarar för att det ges psykologiskt och so- 
 cialt stöd till direkt eller indirekt drabbade, anhöriga, arbets- 
 kamrater samt studenter. 
 
Samlingsplats för krisorganisation, d v s ledningsgrupp och operativ grupp, är VD:s 
expedition, hus F plan 3. Stödgruppen ger krisbearbetning i lämplig lokal i anslutning 
till olycksplatsen alternativt i Studenthälsans lokaler, Gjuterigatan 3A. 
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Åtgärder vid akuta, oväntade och oönskade händelser vid Hälsohögskolan 
 

1. Plan för utrymning av Hälsohögskolan och dess annex skall vara väl kända av 
samtlig personal och studenter. Vederbörande chef ansvarar för detta. Vid åt- 
minstonde ett tillfälle per år, som endast är känt för VD, skall utrymning övas 
och utfallet diskuteras samt eventuella brister åtgärdas. 
 

2. Vid brand eller explosion görs ett första försök att släcka elden men om detta 
inte lyckas omedelbart stängs dörrar kring elden och larm sker. 

 
a) Tryck in en brandlarmsknapp där sådan finns – så larmar du 

räddningstjänsten snabbast 
b) Tag 0 - därefter 112. Du måste alltid larma per telefon! 

Uppge: Var det brinner – Vad som brinner – Vem som ringer 
c) Informera även receptionen! Ring 1190 

Uppge: Var det brinner – Vad som brinner – Vem som ringer 
 

3. Vid bombhot, inbrott eller inbrottsförsök kontaktas polisen för samråd om 
hotbild och åtgärder. 
 

4. Målsättning är att samtliga anställda vid Hälsohögskolan skall vara förtrogna  
med hjärt- och lungräddning (HLR). Personalen skall fortlöpande erbjudas ut- 
bildning. Studentsektionen svarar för utbildning av studenterna. 
 

5. Vid tagande av gisslan, rån, mord eller annan våldsverkan tillkallas polis och  
aktuella lokaler utryms. Man bör vanligen avstå från att ingripa om vapen an- 
vänts. Att agera hjälte i sådana fall kan ibland göra skadan ännu större. 
 

6. Då en arbetskamrat inte infunnit sig på arbetet utan att meddela frånvaro och 
man inte kunnat få kontakt med den frånvarande eller anhöriga kontaktar VD 
polisen för samråd. 
 

Larmväg 
Personer som själva söker hjälp eller som kommer till länssjukhuset Ryhov 
omhändertas på akutmottagningen. Krisstöd erbjuds genom somatikens ”kris”sjuk- 
sköterskor. 
 
Vid behov av ytterligare krisstöd i Jönköpings kommun kontaktas psykakuten på 
Länssjukhuset Ryhov (PKL) på larmnummer 036-32 30 10. 
 
Psykakuten kan direkt besluta om att sätta in särskilda stödinsatser. Vid behov av 
särskilda stödinsatser skall alltid PKL medlem informeras. Denna bedömer behovet av 
krisledningsgrupp och sammankallar krisledningsgruppen genom att kontakta 
jourhavande räddningschef, dagtid 036-10 70 00, jourtelefon 036-10 56 72, 
larmnummer 112. 
  
 


