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Riktlinjer vid krisledning 
 

 

 

Larmlista - vid allvarlig händelse 
 
Räddningstjänsten: 112 
 
Fastighet under kontorstid, kontakta för Kommunikation, IT och fastighet genom 
receptionen via internt telefonnummer 701 eller via växel 08-120 537 00. 
 
Fastighetsjournummer kvällar och helger, Akademiska Hus: 020-55 20 00 (dygnet runt) 
 
Polisen ej akut: 114 14 

 

Anmäla olycksfall och allvarliga tillbud 
 
Anmäla allvarligare fall av arbetsskador och tillbud till Arbetsmiljöverket utan 
dröjsmål, dvs samma dag eller senast dagen därpå om olyckan inträffat på kvällen eller 
natten.  
 
I första hand ska arbetsgivaren göra anmälan elektroniskt, en så kallad e-anmälan till 
Arbetsmiljöverket. Länk finns på Arbetsmiljöverkets webbsida www.av.se till 
www.anmalarbetsskada.se. 
  
Om man saknar dator kan man kontakta Arbetsmiljöverkets svarstjänst på telefon 
010-730 90 00 (öppet vardagar 08:00-16:30) 
 
eller 
 
Jourtelefon: 08-737 15 55 (vardagar 16.30- 08.00 samt lördagar och söndagar) 
 
Detaljerad beskrivning återfinns på Intranätet under: 
FÖRVALTNING > HR och ekonomi > HR-funktionen > Arbetsmiljö & arbetsskador > 
Arbetsskador 
 

Icke akut sjukvård 
 
Vid icke akut sjukvård så är följande i personalen utbildade och legitimerade: 
 
Eva Andersson  läkare  08-120 53 791 
Björn Ekblom  läkare  08-120 53 810  
Maria Ekblom  fysioterapeut  08-120 53 736 
Kristjan Oddsson naprapat  08-120 53 741 
 
Är inte någon av dessa på plats kan man ringa sjukvårdsupplysningen: 08-1177 för att få 
sjukvårdsrådgivning. http://www.1177.se/ 
 
 
 
 
 

http://www.av.se/
http://www.anmalarbetsskada.se/
http://www.1177.se/
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