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Riktlinjer vid krisledning 
 

 

 

KRISANVISNINGAR 

Dödsfall under arbete på eller i närheten av skolan 

Akutskede - dödsfall 
1. Vid dödsfall eller befarat dödsfall på högskolan tillkallas polis och ambulans 

genom larm till 112. 
 

2. Ta kontakt med i första hand HR-chef, i andra hand någon annan person i 
krisledningsgruppen som i sin tur informerar rektor/prorektor (se larmlista på 
sista sidan). 
 

3. Högskolans krisledningsgrupp sammankallas omgående av rektor eller prorektor 
för att skaffa sig en bild av läget, planera och vidta åtgärder. 
 

4. I första hand ska rektor eller prorektor samla berörda studenter och/eller 
medarbetare och informera om det inträffade. Vid rektors eller prorektors 
frånvaro tar i första hand kommunikationsansvarig och i andra hand någon annan 
från krisledningsgruppen över uppgiften att informera. 
 

5. Utrustning som varit inblandad i dödsfallet liksom lokalen där det inträffade 
skett tas ur drift omgående av skyddsombud/berörd lärare/vaktmästare. 
 

6. Anhöriga informeras av i första hand rektor, i andra hand HR-chef. 
 
 
Uppföljning se Uppföljningsrutiner på sidan 10. 
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