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KRISPLAN VID IGV 

Krisplanen ska utgöra ett stöd för ledningen vid IGV vid allvarliga händelser såsom 
olyckor, akut sjukdom, dödsfall, hot och våld, bombhot, brand, stöld eller händelse som 
allvarligt riskerar att skada förtroendet för Institutionen för geologiska vetenskaper. 
Krisplanen är framtagen med utgångspunkt i Stockholms universitets krisplan, se 
http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/krishantering. Nedan redovisas 
viktiga telefonnummer vid akuta ärenden samt kontaktuppgifter till institutionens 
krisgrupp. Varje medlem i krisgruppen ansvarar för att omedelbart informera alla 
medlemmar i krisgruppen vid akuta situationer såsom exemplifieras i denna krisplan.  

Viktiga kontaktuppgifter 

 

SOS Alarm 112 

Polisen – icke brådskande ärenden 114 14 

Studenthälsan 08 - 16 17 69 

Företagshälsovård, FeelGood, (mån–fre kl. 8–17) 08 - 676 82 00 

Sjukvårdsupplysningen (Vårdguiden) 1177 

Campusväktarna 
 
 
Väktare efter kontorstid 
Om dörrarna (IGV) inte stängs ordentligt 

08 – 16 42 00 
08 -  16 22 16 
 
08 - 16 42 00 
08 - 16 42 00 

Utsatt för brott på SU – akut 
Utsatt för brott på SU – inte akut (ej pågående brott) 
Tipstelefon vid misstanke om brott 
 
Säkerhetschef SU: Nellie Grenius, nellie.grenius@su.se 
Säkerhetssamordnare SU: Thomas Hårberg 
 
Säkerhetssamordnare SU: Jan Ekström 
 

112 
08-16 22 16 
08-16 11 55 
 
08 – 16 11 51 
08-16 10 25, 
070-316 25 51 
08-16 35 45, 
070, 341 35 72 

http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/krishantering
http://www.studenthalsanistockholm.se/
http://www.su.se/medarbetare/personal/arbetsmilj%C3%B6-h%C3%A4lsa/f%C3%B6retagsh%C3%A4lsov%C3%A5rd/v%C3%A5r-f%C3%B6retagsh%C3%A4lsov%C3%A5rdscentral-feelgood-1.241428
http://www.1177.se/Stockholm/
mailto:nellie.grenius@su.se
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KRISGRUPP VID IGV 

Prefekten är sammankallande vid kris/allvarliga tillbud och leder krisgruppens arbete 

Prefekt: Magnus Mörth   070 - 336 98 76 
magnus.morth@geo.su.se 

Stf prefekt: Iain Pitcairn   070 - 462 79 71  
iain.pitcairn@geo.su.se 

Administrativ chef: Viktoria Arwinge  070 - 103 04 00 
viktoria.arwinge@geo.su.se  

Studievägledare: Elisabeth Däcker   073 - 707 89 71 
elisabeth.dacker@geo.se.se  

Arbetsmiljöombud: Richard Gyllencreutz  070 – 864 47 40 
richard.gyllencreutz@geo.su.se  

 

 
ANMÄLAN/RAPPORTERING AV TILLBUD OCH/ELLER 
PERSONSKADOR FÖR ANSTÄLLDA OCH STUDENTER 
 
Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att anmäla allvarliga arbetsskador och tillbud till 
Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan (24 timmar). Chef vid institutionen ansvarar för 
att anmälan görs till nämnda myndigheter i linje med gällande regelverk vid SU.  

Vid tveksamhet om en olycka eller tillbud ska betecknas som ”allvarlig”, bör 
Fastighetsavdelningen kontaktas. Varje händelse som kunde ha orsakat personskada eller som 
har orsakat personskada ska anmälas i universitetets Säkerhets – Arbetsmiljö – Miljö – 
Inrapporteringssystem (SAMIR). Sektionen för säkerhet ansvarar för inrapporteringssystemet 
SAMIR. Här kan man som student/anställd enkelt anmäla tillbud, arbetsskador, göra 
polisanmälan, maila in anonyma tips samt rapportera miljöavvikelser.  

 
Arbetsskador och tillbud 
Med arbetsskada avses: 

- skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet 
- olycksfall på väg till eller ifrån arbetet 
- arbetssjukdom, t.ex. stressrelaterade sjukdomar, 

belastningssjukdomar e.t.c., eller 
- smitta (vid t.ex. utlandsvistelser i tjänsten). 

Med tillbud avses: 
-  en händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. 

 
 
Anmälan och Ansvar  

mailto:magnus.morth@geo.su.se
mailto:iain.pitcairn@geo.su.se
mailto:viktoria.arwinge@geo.su.se
mailto:elisabeth.dacker@geo.se.se
mailto:richard.gyllencreutz@geo.su.se
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Anställd som drabbas av en arbetsskada eller ett tillbud ska själv anmäla detta i 
rapporteringssystemet SAMIR (Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem). 
Arbetsmiljöombud och/eller närmaste chef kan medverka vid anmälan så att förebyggande 
eller avhjälpande åtgärder kommer igång så snart som möjligt. Prefekt, arbetsmiljöombud, 
den drabbade samt laboratoriesäkerhetssamordnare vid Fastighetsavdelningen kommer att få 
information om anmälan genom SAMIR. Prefekt är ansvarig för att åtgärder i förekommande 
fall vidtas för att förhindra att ytterligare personer drabbas av samma skada eller tillbud. 

Prefekt är vidare ansvarig för att anställda på arbetsplatsen känner till rutinen för anmälan av 
arbetsskada. 

Även student som drabbas av en arbetsskada eller ett tillbud ska själv anmäla detta i 
rapporteringssystemet SAMIR. 

Arbetsskadan eller tillbudet utreds av Fastighetsavdelningen som vid behov tar erforderliga 
kontakter med institutionsföreträdare och skyddsombud. Beror arbetsskadan på psykosociala 
faktorer i arbetsmiljön sker samverkan med Personalavdelningen. 

 
Studentskada  
Student som drabbas av arbetsskada enligt definitionen ovan ska göra arbetsskadeanmälan i 
SAMIR.  

Student ska vidare anmäla sin skada till Kammarkollegiet i de fall skadan medför kostnader 
överstigande 500:- för t.ex. sjukvård, sveda och värk, tandskador m.m. Försäkringsvillkor 
samt blankett för anmälan finns att hämta via SAMIR. Följ anvisningarna som bifogas 
blanketten. Student skickar därefter av lärare (motsv.) undertecknad anmälan direkt till 
Kammarkollegiet. 

VID OLYCKOR, HOT, AKUT SJUKDOM OCH ÖVRIGA 
TILLBUD 

Vid olyckor, hot, akut sjukdom, dödsfall, allvarliga tillbud etc som drabbar anställda eller 
studenter, se detaljerade checklistor för krishantering på SU hemsida under Säkerhet och 
Krishantering https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/s%C3%A4kerhet-
krishantering. Det är ytterst prefektens eller annan ansvarig chefs ansvar att leda krisarbetet 
när allvarliga tillbud uppstår.  

 

BRANDSKYDD VID IGV 

Brandskyddsansvarig:   Iain Pitcairn, 070 462 79 71, iain.pitcairn@geo.su.se 

Ansvarig Brandfarliga varor:  Julia Steinbach, julia.steinbach@geo.su.se 

Ansvarig Brandfarliga varor (stf):  Rienk Smittenberg, rienk.smittenberg@geo.su.se 

Brandkontrollant:   Arne Lif, arne.lif@geo.su.se 

Utrymningsledare plan 1:  Draupnir Einarsson, draupnir.einarsson@geo.su.se 

https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/s%C3%A4kerhet-krishantering
https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/s%C3%A4kerhet-krishantering
mailto:iain.pitcairn@geo.su.se
mailto:arne.lif@geo.su.se
mailto:draupnir.einarsson@geo.su.se
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Utrymningsledare plan 2:  Carina Johansson,  carina.johansson@geo.su.se 

Utrymningsledare plan 3: Julia Steinbach, julia.steinbach@geo.su.se 

Utrymningsledare plan 4:  Joakim Mansfeld, joakim.mansfeld@geo.su.se 

   Iain Pitcairn, iain.pitcairn@geo.su.se 

 

Kontakt brandsäkerhet vid SU 

Har du frågor kring brandsäkerhet kan du kontakta Thomas Markdalen, 

brandsamordnare, vid Fastighetsavdelningen, tel: 08-16 11 18, e-post: 

thomas.markdalen@su.se. 

 

 

 

mailto:%20carina.johansson@geo.su.se
mailto:julia.steinbach@geo.su.se
mailto:joakim.mansfeld@geo.su.se
mailto:thomas.markdalen@su.se
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