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Krisplan för Sahlgrenska akademins Studentkår 

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra medlemmar, anställda, lokaler, vår 

verksamhet eller vårt varumärke. En krisplan är till för att hjälpa de aktiva som finns i 

studentkårens verksamhet att få kunskap om vad som behöver göras om en kris uppstår. 

Krisplanen är också en påminnelse om att ”tänka efter innan” och i största möjliga mån undvika 

kriser av olika slag. 
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Krisplanens ikraftträdande 

Vem som helst i verksamheten har rätt att larma för kris. Det gör man genom att ta kontakt med 

någon av de ansvariga för arrangemanget. De avgör sedan vilka åtgärder som bör tas samt 

om/när krisledning skall kontaktas. Är det inte möjligt att kontakta de ansvariga eller någon 

sådan inte finns tas direkt kontakt med krisledning/SAKS presidium.  

 

Krisledning  

I studentkåren finns en krisledning bestående av kårens ordförande och vice ordförande med 

studiesocialt ansvar. Vid behov kan krisledningen bestå av ytterligare personer som fördelas ut av 

SAKS presidium. I krisplanen ska alltid finnas en uppdaterad kontaktlista till krisledningen. 

 

Kårordförande  Vice kårordförande    

0728-575300  0728-574009     

031-7863894  031-7863894     

ko@saks.gu.se  studiesocialt@saks.gu.se  

 

Privat nummer  Privat nummer 

072-7322878  070-3809755 

 

Privat nummer skall endast användas om detta anses nödvändigt.   

Mejl skall alltid skickas om krisledning inte är kontaktbara via telefon. 

Krisledningens uppdrag samt mandat 

Krisledningens har i uppdrag att: 

 Fördela och prioritera arbetsuppgifterna  

 Fördela tillgängliga resurser 

 Samla in och vidarebefordra information 

 

Krisledningens rollfördelning ser ut som följande: 

 Kårordförande: Den person som har det yttersta ansvaret och vars primära uppgift är att 

leda och fördela arbetet 

 Vice kårordförande med studiesocialt ansvar: Delar ansvaret med kårordförande. Har 

uppgiften att ansvara för att informera utåt och att inhämta information 

 

Krisledningen har fullt mandat att fatta beslut kring krisen som uppstått. De har också rätt att 

fritt disponera de resurser som finns i SAKS för att på bästa sätt hantera situationen. 

 

Krisledningen tar hjälp av de personer som de har behov av. 

 

Om någon i krisledningen är personligt berörda av det som skett, byts den personen ut mot 

någon annan. I första hand hämtas den nya personen från SAKS presidium, Styrelse eller 

Fullmäktige. 

mailto:ko@saks.gu.se
mailto:studiesocialt@saks.gu.se
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Agenda för krisledningen 

1. Orientering 

2. Bedömning av krisens allvar 

3. Agera 

4. Informera 

5. Stötta de berörda 

6. Uppföljning 

  

Om ytterligare hjälp och stöd krävs 

Akademihälsan 

Sahlgrenska akademin har avtal med akademihälsan. Akademihälsan är din studenthälsovård.   

 

Akademihälsan erbjuder krisstöd för studenter som bevittnat eller varit delaktig i en traumatisk 

händelse. De erbjuder stöd i krissituationer som är kopplade till studiemiljön både individuellt 

och i grupp. 

 

Kontaktuppgifter: 

Telefon: 031-106 970 

Mail: reception@akademihalsan.se 

Kaserntorget 11b, 411 18 Göteborg 

 

Måndag-Onsdag:  13:00-15:00 

Tisdag-Torsdag  08:00-11:00 

Läs mer på www.akademihalsan.se 

 

Jourhavande präst 

Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska 

kyrkan. 

Som alla präster har också prästerna i jouren absolut tystnadsplikt. Samtalet bandas inte och det 

som sägs stannar mellan er. 

Telefonjouren är öppen alla dagar mellan 21:00 – 06:00. Samtalet är gratis och syns inte på din 

telefonräkning. Väntetiden brukar vara ungefär fem minuter. 
 

Chatta med jourhavande präst: 

https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/chatta 

Chatten är öppen söndag – torsdag klockan 20:00 - 24:00 

 

Typfall 

Typfallen är en hjälp för vad som kan vara en krissituation samt vad man ska göra när en sådan 

kris uppstår. 

mailto:reception@akademihalsan.se
http://www.akademihalsan.se/
https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/chatta
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Överkonsumtion av alkohol 

 Om allvarligt tillstånd, larma 112 

 Lämna inte den drabbade personen ensam 

 Håll personen om möjligt upprätt, personen får ej ligga i ryggläge. Om detta inte är 

möjligt är stabilt sidoläge en föredragen position 

 Försök ta reda på vad personen ätit/druckit 

 Om möjligt, få personen att kräkas upp den intagna alkoholen 

 Meddela krisledningen/SAKS presidium om räddningspersonal tillkallas, vid första 

lämpliga tillfälle, senast nästkommande dag 

 Om sexmästeriet ansvarar för alkoholserveringen skall krisledning/SAKS presidium alltid 

informeras vid första lämpliga tillfälle, senast nästkommande dag 

Konflikt med personskada som följd 

 Om allvarligt tillstånd, larma 112 

 Sära på de inblandade (i de fall det inte medför skada på dig själv) 

 Skydda den utsatta och försök att ta denne till ett skyddat läge 

 Meddela krisledning/SAKS presidium om vad som inträffat vid första lämpliga tillfälle, 

senast nästkommande dag 

Allvarlig sjukdom/skada eller olycksfall 

 Larma 112 

 Ge första hjälpen omedelbart 

 Vid psykosocial sjukdom bör 1177 konsulteras samt psykambulans tillkallas genom 1177 

 Kontakta ansvarig för arrangemanget som i sin tur kontaktar krisledning vid behov 

 Krisledningen ser till att personen får hjälp att meddela anhörig. Om professionell 

vårdpersonal har tagit över ansvar för omvårdnaden kan det vara bättre att den meddelar 

efter sin rutin 

 Utse ansvarig/nära vän att följa med till sjukhuset tills anhörig kommer om detta anses 

nödvändigt. Rådfråga räddningspersonal  

 Om möjligt följer krisledningen upp vårdkontakten 

 Krisledningen avgör vilken information som ska lämnas till vilka 

Allvarlig skada på egendom 

 Kontakta vid behov räddningstjänst/väktare 

 Meddela Intendenterna (Villa Medici) eller motsvarande hyresvärd 

 Meddela krisledning/SAKS presidium om vad som inträffat vid första lämpliga tillfälle, 

senast nästkommande dag 
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Brand 

 Rädda om möjligt nödställda 

 Följ lokal brand- och utrymningsplan 

 Försök om möjligt släcka 

 Larma 112 

 Vid behov: Evakuera och räkna in alla deltagande personer med hjälp av deltagarlista 

 Kontakta Intendenterna (Villa Medici) eller motsvarande hyresvärd 

 Meddela krisledning/SAKS presidium om vad som inträffat vid första lämpliga tillfälle, 

senast nästkommande dag 

Övergrepp, hot och trakasserier 

Inom verksamheten 

 Samtala med arrangörerna eller en kompis du kan lita på om vad som väckt dina 

misstankar eller vad du fått berättat för dig 

 Skriv tillsammans ned vad ni sett/hört och hur ni agerat 

 Krisledning sammankallas vid behov 

 Om misstanken gäller en arrangör/ansvarig skall denne genast tas ur verksamheten 

 Om det rör sig om en brottslig gärning, polisanmäl omedelbart händelsen 

 Krisledningen ansvarar sedan för att informera berörda parter  

Utanför verksamheten 

 Samtala om möjligt med en kompis du kan lita på (som också känner den drabbade 

personen) om vad som väckt dina misstankar eller vad du fått berättat för dig 

 Skriv tillsammans ned vad ni sett/hört och hur ni agerat 

 Krisledningen sammankallas vid behov 

 Om det rör sig om en brottslig gärning, polisanmäl omedelbart händelsen 

Dödsfall 

Dödsfall medlem 

 Larma 112 

 Kontakta Krisledningen omgående 

 Krisledningen tar kontakt med vården alternativt polisen som i sin tur meddelar anhörig 

 Krisledning ansvarar för all information. Krisledningen bör alltid samråda med inkopplad 

räddningstjänst innan information går ut 

 Kondoleansbord ställs i ordning av krisledningen/SAKS presidium 
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Dödsfall anhörig 

 Informera om Akademihälsan och jourhavande präst 

 Om anhörig till medlem avlider ska den berörde erbjudas att resa hem omedelbart och 

utan att belastas ekonomiskt för utebliven närvaro på eventuellt evenemang 

 Vid behov sammankallas krisledning som stöd 
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Kontaktuppgifter 
 
Ambulans, brandkår, polis – i akuta situationer ring 112 
 
Krisledningen 
Ordförande SAKS Vice ordförande SAKS    

0728-575300  0728-574009     

031-7863894  031-7863894     

ko@saks.gu.se  studiesocialt@saks.gu.se   

 
Privat nummer  Privat nummer 

072-7322878  070-3809755 

 

 

Privat nummer skall endast användas om detta anses nödvändigt.  

Mejl skall alltid skickas om krisledning inte är kontaktbara via telefon. 

 

Inbrott, stöld och skadegörelse 

Dagtid Lokal säkerhetsansvarig 031-786 0000 (växel, 
säkerhetsfunktionen) 

Efter arbetstid Bevakningsbolag, kontaktperson för lokalerna 
respektive fastighetsjour via SOS alarmering 

031-786 1755 eller 
ankn 1755 

Anmälan av inbrott, stöld och skadegörelse etc. görs i system GURIA i medarbetarportalen eller 
via studentportalens första sida, längst ner: Anmäl stöld och skada. 
 
Hot 
Bombhot: Kontakta Polis, larma 112 om nödvändigt 
Övriga hot: Kontakta prefekt/motsvarande chef och universitetets säkerhetschef. Larma 112 om 
nödvändigt 
 
Fastighetsfel och skador på Villa Medici 

Villa Medici 
Högåsplatsen 6 
412 56 Göteborg 

Telefon- och besökstid under terminerna: 
Måndag-lördag, 18-22 

031-20 99 33 
intendent@saks.gu.se 

 
Krisstöd 

Studenthälsovård Akademihälsan 031-10 69 70 

 
Vid akut sjukdom och olycksfall 

Sjukvårdsrådgivningen 1177 

Giftinformationscentralen 010-45 66 700 

mailto:ko@saks.gu.se
mailto:studiesocialt@saks.gu.se
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Polis och räddningstjänst 

Polisen i Västra Götaland 114 14 

Räddningstjänsten, Göteborg och Mölndal 031-33 52 600 

 
Press- och informationsfrågor (Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet) 

Kommunikationschef Anna von Porat  031-786 6146 

 


