
 

 

 

 

 

 

 

KEMICENTRUM 

Huss ty re l sen  

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR KEMICENTRUM 
 

Denna plan är upprättad för att öka handlingsberedskapen vid Kemicentrum i det fall en allvarlig 
händelse skulle inträffa. Med allvarlig händelse menas en akut situation då personella eller 
materiella skador har uppstått eller riskerar att uppstå. 

 

I PLANEN INGÅR FÖLJANDE DELAR: 
1. Anslag med viktiga telefonnummer samt instruktion till all personal vid allvarlig 

händelse. Anslaget ska finnas uppsatt väl synligt på samtliga avdelningar, t ex vid 
utrymningsplaner. 

2. Instruktion till Kemicentrums krisgrupp vid allvarlig händelse samt vid mindre olycka 

3. Hantering av olycksbesked och dödsfall vid Kemicentrum 

Räddningstjänsten Syd, Lunds Universitets väktare och Akademiska hus har tillgång till alla 
Kemicentrums huvudnycklar. 

TELEFONNUMMER TILL ANHÖRIGA 
Om olyckan är framme är det viktigt att snabbt kunna komma i kontakt med rätt personer. 
Följande kan alla göra redan nu: 

 Lägg in nummer till Lunds Universitets larmtelefon, 046 – 222 07 00, samt andra 
viktiga nummer i din mobiltelefon 

 Gör en post i din mobiltelefon som du kallar ICE och lägg in telefonnummer till närmast 
anhöriga. ICE står för ”in case of emergency”. Detta ökar chansen att snabbt få kontakt 
med dina anhöriga om du drabbas av sjukdom eller olycka. 

 

Denna plan har tagits fram av Kemicentrums krisgrupp. 

2013-09-19  

 

Dnr KC 2013/2 

 



EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS 

 

Lund University’s emergency telephone  046 - 222 07 00 

Ambulance/Police/Fire Department  112  

Akademiska Hus Jour (Maintenance)  046 - 31 13 10 

Karl-Erik Bergquist (Head of Joint Services)  046 - 222 82 08 
 

 

 

IN CASE OF EMERGENCY 

 
1. Rescue injured individuals.  

 
2. Contact ambulance/fire department/police.  Always meet the emergency 

vehicles in order to give them more information and directions. 
 

3. Finally, contact Karl-Erik Bergquist. If you are unable to reach Karl-Erik, 
contact Lund University’s emergency telephone instead. 

If you summon an ambulance, the fire department or the police, inform Information 
desk Kemicentrum by phone 046-222 83 49 of the entrance to which the emergency 
personnel has been directed. 

 

 

 

Address:    Entrance:  



HANTERING AV OLYCKSBESKED OCH DÖDSFALL VID 
KEMICENTRUM 
 

INSAMLING AV UPPGIFTER 
Om du tar emot ett meddelande om olycka eller dödsfall som berör student eller anställd är följande 
uppgifter viktiga att få med: 

 Namn på personen det gäller. 
 Namn och telefonnummer till den som ringer upp. 
 Vad är det som har hänt?  
 Vid olycka: finns det andra skadade?  

 

HANDLÄGGNINGSRUTINER 
Vid dödsfall kan ”Handläggningsrutiner i samband med att en anställd vid universitetet avlider” 
användas som en enkel checklista. 

Rutinerna finns på: http://www3.lu.se/pers/Arbetsmiljo_halsa/dodsfall.pdf 

 Det är prefekt/avdelningsföreståndare som är ansvarig för att nödvändiga åtgärder vidtas. 

Dödsbud meddelas ENBART via sjukvården och polis. 

 

YTTERLIGARE INFORMATION OCH STÖD 
På följande hemsidor finns information om hur man hanterar krissituationer, handlingsplan vid 
dödsfall mm: 

• PA Online http://www5.lu.se/o.o.i.s/35 
 

• LTHs hemsidor www.lth.se/anstalld/personalfragor/krissituationer/ 
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INSTRUKTION TILL KEMICENTRUMS KRISGRUPP VID ALLVARLIG 
HÄNDELSE  
 

I KRISGRUPPEN INGÅR:    TELEFONNUMMER 
Byggsamordnare Tommy Ljungdell    070 - 327 83 38 
Arbetsmiljösamordnare Johan Ohlin    070 - 570 50 61 
Husprefekt Karl-Erik Bergqvist     070 - 682 01 38 
Adm. chef Catrin Malmström     070 - 335 52 91 
Prefekt Sven Lidin, KILU     072 - 729 10 30  
Prefekt Mattias Alveteg, Kemiteknik    070 - 544 17 26 
Prefekt Yvonne Granfeldt, Livsmedelsteknologi   070 - 569 33 75 
 

VID EN STÖRRE OLYCKA  
Den i krisgruppen som blir kontaktad av väktare benämns i fortsättningen sammankallande. 
Sammankallande tar följande uppgifter: namn och telefonnummer till den uppringande, vad som har hänt, 
plats där det hänt och om finns det skadade personer. 

1. Ring alltid 112 och kontrollera att de fått larmet. 
 

2. Om det är någon annan än en väktare som ringt ska sammankallande  informera LU:s 
säkerhetsavdelning på telefon 046-222 07 00. LU:s säkerhetsavdelning sammankallar då en 
ledningsgrupp. Denna grupp samverkar med polis- och räddningstjänst samt ansvarar för 
information till media, rektor m fl. Sammankallande är den som vid behov håller kontakt med 
denna grupp.  
 

3. Sammankallande informerar Kemicentrums krisgrupp som samlas om så behövs. 
 

4. Om sammankallande inte befinner sig på eller kan ta sig till Kemicentrum utser denna någon 
annan ur krisgruppen, som redan är på Kemicentrum eller kan ta sig dit, till ny sammankallande. 
 

5. Sammankallande: 
a. bör se till att någon möter ambulans el. utryckningsfordon och är därefter den som talar 

med räddningstjänsten. 
 

b. ska föra loggbok över händelser: datum och klockslag, vad händer, vem som är 
involverad osv. 
 

c. ska vid behov utse personer som kan kontrollera alla uppsamlingsplatser och ingångar 
samt ge information till utrymd personal. 
 
 



d. ser till att närmaste prefekt/enhetschef/föreståndare för eventuella skadade anställda 
informeras. Prefekt/enhetschef/föreståndare är alltid den som håller kontakt med anhöriga. 
Anhöriglistor ska finnas på samtliga avdelningar. 
 

e. ser till att studierektor för LTH och NF eller prefekt (livsmedelsteknik och kemiteknik) 
informeras om eventuella skadade studenter. Studierektor/prefekt är den som sedan håller 
kontakt med anhöriga till studenter.  
 

f. Dödsbud meddelas ENBART via sjukvården och polis. 

Om det blir ett skyddsombudsstopp eller att en allvarligare arbetsolycka med personskada och/eller 
dödsfall, ringer du till arbetsmiljöverket telefon: 010-730 90 00, journummer 08-737 15 55. 

Vid tillbud/olycka som har eller kan få miljöpåverkan ska även miljöförvaltningen informeras,  
telefon 040 -34 10 00. 

VID EN MINDRE OLYCKA  
Sammankallande kontaktar KCs husprefekt och berörd institutionsprefekt för samråd. 

 

MEDDELA MYNDIGHETER 
Vid tillbud/olycka som kunde orsakat brand ska Räddningstjänst Syd informeras. 
Webadressen är: http://www.msb.se. Blanketten finns på: 
https://www.msb.se/Upload/Blanketter/Olycksrapportering/Olycksrapportering_LFG.doc 

 

Vid tillbud eller arbetsskada ska anmälan alltid göras till Lunds universitet. Blankett finns på KCs 
hemsida under http://www.kc.lu.se/anstalld/. Klicka på Systematiskt arbetsmiljöarbetet – Arbetsskada och 
tillbud. 

 

 

 

Reviderad: 2015-04-30 av Johan Ohlin 


