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BESLUT
2018-12-13

Dnr SU 305-2.11.10057-18

Nationalekonomiska institutionen

Krisplan för nationalekonomiska institutionen
Fastställd av institutionsstyrelsen 2018-12-13.
SOS Alarm 112.
Säkerhet, väktare: 08-16 22 16
Väktare efter kontorstid: 08-16 42 00
Reservnummer väktare: 08-15 42 00
När något allvarligt hänt, kontakta alltid Sektionen för säkerhet som ger stöd och kan bedöma
behov av fortsatta insatser. Telefon 08-16 22 16.

Organisation för uppkommen krissituation
Krisgruppen vid nationalekonomiska institutionen:
Rum

Befattning

Namn /e-post

Telefon arbete

Mobilnr

A 729

Prefekt

Sten Nyberg

08-16 3305

070-5194774

A 769

Stf prefekt

Anna Seim

08-16 3865

070-7578399

08-16 3055

070-3731896

08-16 2135

072-1462918

08-16 1756

070-5449794

08-16 3547

070-3155978

Sten.Nyberg@ne.su.se
anna.seim@ne.su.se
A 796

Adm chef

Anita Karlsson
anita.karlsson@ne.su.se

A 787

Bitr adm chef

Anders Fogelberg
anders.fogelberg@ne.su.se

A 734

Studierektor GA

Adam Jacobsson
adam.jacobsson@ne.su.se

A 760

Studierektor FN

Ann-Sofie Kolm
ann-sofie.kolm@ne.su.se

Nationalekonomiska institutionen
Stockholms universitet
Stockholms universitet
Nationalekonomiska institutionen
106 91 Stockholm

Besöksadress
https://www.ne.su.se/

Telefon:
E-post: info@ne.su.se
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Utrymningsledare:
Plan

Rum

4

A 489

Namn /e-post

Telefon arbete

Karin Blomqvist

08-162137

Mobilnr

karin.blomqvist@ne.su.se
7

A 797

Anita Karlsson

08-163055

070-3731896

Namn /e-post

Telefon arbete

Mobilnr

Erika Höghede

08-16 3131

anita.karlsson@ne.su.se

Skyddsombud:
Plan

Rum

4

A 485

erika.hoghede@ne.su.se
A 706

Lars Gulliksson

08-163113

073-4612788

lars.gulliksson@ne.su.se

Handlingsplan vid uppkommen krissituation
Allmänt
En kris kan definieras som en oförutsedd situation eller händelse där vanliga
handlingsmönster är otillräckliga. En kris kan t ex vara större brand, elavbrott, databortfall,
olycka med allvarlig personskada, explosion, dödsfall, gisslandrama, hot, sabotage och våld.
Krisplanens syfte är att ge handledning i agerande vid krissituationer där det oftast också
handlar om tidspress.
Ett rationellt handlande i en krissituation innebär att man
• tar hand om situationen tills kvalificerad hjälp anländer, får en god överblick över
händelsen
• snabbt informerar alla berörda,
• bearbetar, och i vissa fall utreder, vad som hänt,
• i efterhand utvärderar rutinerna för att kunna förbättra agerandet.
I händelse av en inträffad krissituation samlas institutionens krisgrupp, som består av
prefekten, stf prefekt, studierektorerna, den administrativa chefen, samt den biträdande
administrativa chefen. Den person i krisgruppen som först får vetskap om händelsen kontaktar
omgående de övriga.
Prefekten/krisgruppen fattar de beslut, i vissa fall i samråd med personer, som är relevanta för
den uppkomna situationen, t.ex. skyddsombud och utrymningsledare. Krisgruppens ansvar är
även att kontakta extern hjälp (polis, sjukhus, räddningstjänst, vaktföretag, etc), sektionen för
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säkerhet och svara för information till anställda, studenter, anhöriga och andra berörda
personer. Krisgruppen dokumenterar och utvärderar insatserna i efterhand.
Alla institutioner och enheter har en grundbevakning som betalas via hyran av lokalerna. 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.
Universitetet har bevakningsavtal med Tempest Security. Vid pågående brottsligt angrepp
eller i andra akuta situationer ring 112. Kontakta därefter dagtid Sektionen för säkerhet på
telefonnummer 08-16 22 16 (reservnummer 08-15 42 00) efter kontorstid kopplas du till
utryckningsväktare, meddela då vad som hänt. Informera även någon i institutionens
krisgrupp.

Allvarlig olycka
• Ring SOS Alarm 112 och kalla på ambulans och polis.
• Kontakta någon i institutionens krisgrupp som kontaktar Sektionen för säkerhet
• Vidta åtgärder som förhindrar ytterligare personskador.
• Krisgruppen anmäler senare till Arbetsmiljöinspektionen.

Brand
• Rädda först dem som är i uppenbar fara, t ex . personer som inte kan ta vara på sig
själva, behöver hjälp, skadade, chockade eller personer i panik.
• Larma: Aktivera brandlarmet om det inte redan ljuder. Knappar finns i korridorer
ochtrapphus. Ring SOS Alarm 112 och begär ”brandkåren”. Var beredd att svara på var
det brinner, gatuadress (Universitetsvägen 10A), vad som hänt och vilket
telefonnummer du ringer ifrån.
• Varna personer i din omgivning. Ropa att det brinner. Avsök lokaler och assistera
utrymningen av byggnaden i samarbete med din utrymningsledare om det inte sätter
den egna säkerheten i fara. (Toaletter och bullriga lokaler är exempel på utrymmen där
man kanske inte uppmärksammat utrymningslarmet.)
• Släck vid mindre incidenter om du bedömer det som möjligt med de handbrandsläckare
som finns i lokalen. När röken lägger sig i taket ska ni lämna platsen omedelbart och
utrymma!
• Utrym byggnaden. Följ nödutgångsskyltar - det finns alltid två alternativa vägar ut. Följ
utrymningsledarens instruktioner. Ta dig omedelbart till återsamlingsplatsen (vid
parkeringen söder om C-huset) och stanna där tillsammans med dina arbetskamrater
tills din utrymningsledare meddelar annat.
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Dödsfall
• Om dödsfallet orsakats av en allvarligare olycka vidta åtgärder som förhindrar
ytterligare personskador.
• Ring SOS Alarm 112 och kalla på ambulans och polis.
• Kontakta någon i institutionens krisgrupp. Ytterligare åtgärder, som att kontakta
Sektionen för säkerhet, informera personal och studenter, kontakta anhöriga etc,
organiseras av prefekten.
Hisslarm
• I samtliga hissar i Frescati finns nödsignalknapp, kopplad till Akademiska Hus. Vissa
hissar har även larmtelefon kopplad till olika bevakningsbolag. Om du fastnar i hissen
följ anvisningarna enligt anslaget i hissen. OBS! Nödknappen måste hållas intryckt
minst 45 sekunder. Befinner du dig utanför hissen och larmet ljuder, kontrollera om
någon sitter fast i hissen. Om så är fallet kontakta Akademiska Hus på 020-55 20 00.
Informera snarast väktare, prefekt/chef och Sektionen för säkerhet.

Hot
• Vid akuta hotsituationer: Ring SOS Alarm 112 till polisen och kontakta sektionen för
säkerhet.
• Vid bombhot ska alla efter bästa förmåga snarast sätta sig i säkerhet genom att gå till
anvisade återsamlingsplatser. Följ utrymningsledarnas instruktioner.
• Kontakta någon i institutionens krisgrupp.

Sjukdomsfall
• Ring SOS 112 Alarm vid akut och allvarligt sjukdomsfall.
• Kontakta någon i institutionens krisgrupp
• Andra instanser som kan vara aktuella att kontakta är:
o Landstingets psykiatriska akutvård Om någon hotar med självmord. I
Vårdguiden kan du söka adresser och telefonnummer till landstingets alla
mottagningar: www.1177.se
o Vårdguiden: 1177 Du kan alltid ringa Sjukvårdsupplysningen och be om råd.
Om ärendet gäller studenter kan du få hjälp genom Studenthälsan, 08-674 77
00.
o Universitetets eget larmnummer: Dygnet runt: 08-16 42 00 (Reservnummer
08-15 42 00.) Du kan få råd och stöd samt hjälp att kontakta universitetets
resurspersoner.
• Defibrillator/hjärtstartare finns nedanför trapporna på plan 3.
• Instruktioner för hjärtlungräddning finns i kopiatorrummet plan 7 och i postrummet
plan 4.
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Skadegörelse och sabotage
• Ring SOS Alarm 112 till polisen om brottet pågår.
• Kontakta någon i institutionens krisgrupp.

Mer information om krishantering på SU finns här:
Krishantering: http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/s%C3%A4kerhetkrishantering

