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Riktlinjer vid krisledning 

Dödsfall eller allvarlig personskada utanför arbetet eller på 
fritid 

Akutskede - dödsfall 
1. Högskolans krisledningsgrupp sammankallas omgående av någon medlem i

krisledningsgruppen för att planera och vidta åtgärder.

2. I första hand ska rektor eller prorektor samla berörda studenter och/eller
medarbetare och informera om det inträffade. Vid rektor eller prorektors
frånvaro ska någon annan från krisledningsgruppen ta över uppgiften att
informera.

Uppföljning inom en vecka 
Vid dödsfall placera, efter godkännande av de anhöriga, ut ett porträtt av den avlidne med 
möjlighet att skriva en sista hälsning i en minnesbok. Rektor eller prorektor genomför en 
minnesstund efter cirka en vecka, helst innan begravningen. Bedöm om händelsen har 
intresse för media och tänk igenom vad som i så fall bör sägas i samråd med 
kommunikationsansvariga. 

Uppföljning efter en vecka 
Vid dödsfall tar högskoleledningen kontakt med de anhöriga och kommer överens om hur 
tillhörigheter som den avlidne har på skolan ska hanteras. De anhöriga erbjuds tillfälle att 
besöka högskolan. Krisledningsgruppen följer upp stämningen i de berörda 
studentgrupperna och personalen genom samtal och frågor. Enskilda samtal erbjuds vid 
behov. 

Personskada utanför arbetet 
Följ rutinen för uppföljning som vid personskada på arbetet, se Uppföljningsrutiner på 
sidan 10. 
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