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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten
Malmö Universitet
Malmö
Beslutsdatum: 2019-12-20

Krishanteringsplan
Vad är en kris?
Enlig National Encyklopedin är definitionen på en kris: ”Psykologisk kris, svår situation,
reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att
hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande”. Exempel på
kriser som kan uppstå är olycksfall, dödsfall, våld och hot, terrorhot, brand och rån. Även
situationer som på något sätt kan skada Odontologiska studentkårens (OS) namn räknas in
som en kris.

Syftet med krishanteringsplanen
Syftet med krishanteringsplanen är att skapa klarhet i vad som ska göras och vem som ska
göra vad i en krissituation. Med hjälp av dessa kunskaper ska handlingsförlamning
motverkas, det ska öka förutsättningarna för att kunna omhänderta den eller de drabbade på
ett effektivt och humant sätt, minimera spekulation och ryktesspridning samt skapa en
beredskap för att kunna möta media och press.

Uppföljning
Denna plan fastställs av Odontologiska kårstyrelsen. Det är kårordförandes ansvar att se till
att krishanteringsplanen samt kontaktlistan hålls aktuell.

Vem gör vad?
- Arbetsfördelning: Då en krissituation uppstår är kårordförande ytterst ansvarig och har
rätten att dela ut ansvar.
- Mediakontakt: Kårordförande är mediakontakt eller utser lämplig person inom
Odontologiska kårstyrelsen till mediakontakt. Övriga personer som talar med media
talar inte i OS namn.
- Informationsflöde: En utsedd person i kårstyrelsen ser till att nödvändig information
kommer ut till studenter på Odontologiska fakulteten. Kårordförande svarar för att föra
information vidare till övriga universitetet då detta anses behövligt.
- Anhörigkontakt: Vid mindre allvarliga händelser ansvarar kårordförande, den som är
ansvarig för gruppen, utskottet eller evenemanget för att kontakta anhöriga. Vid
allvarligare olyckor eller dödsfall är det sjukvårdspersonal eller polis som tar kontakten
med anhöriga.
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Då kris uppstår i en grupp, ett utskott eller på ett kår-arrangerat evenemang ska även
ansvarig för gruppen, utskottet eller evenemanget vara en del av krishanteringsteamet.

Innan en olycka uppstår
För att på bästa sätt kunna hantera en kris rekommenderas att läsa igenom
Krishanteringsplanen samt ha tillgång till Malmö Universitets Säkerhetsapp. Genom
säkerhetsappen finns snabb tillgång till Malmö Universitets säkerhetsnummer,
akutnummer, information om utrymning med mera.
Se till att du är medveten om var nödutgångar och utrymningsvägar finns ifall en snabb
evakuering av utrymme skulle behöva ske.

När en olycka sker
Om du skulle ta emot ett meddelande om att en olycka har skett skriv ned viktiga uppgifter
som:
- Vem ringer?
- Vad är det som har hänt?
- Vilka är inblandade?
- Hur många är skadade och hur allvarliga är skadorna?
- När hände det?
Kontakta kårordförande och delge den informationen du har fått.
Om du är på platsen där olyckan sker:
- En viktig början är att skaffa dig överblick över situationen och sedan dela upp
ansvarsområden.
- En person ansvarar för arbetsfördelningen på plats, en tar hand om övriga i gruppen
och informerar om vad som har hänt och en larmar 112 och möter upp
utryckningsfordonet.
- Säkerhetsappen kan hjälpa dig att ringa 112 samt instruera dig i hjärt-och lungräddning
om detta skulle behövas.

Efter att en olycka har skett
En person som har varit med i en olycka ska inte åka till ett tomt hem, se till att det finns
någon som tar emot dem och finns hos dem.
Malmö Universitets studenthälsa och Studentpräster kan hjälpa till med stödsamtal, både
individuellt och i grupp, efter exempelvis dödsfall eller svåra olyckor. Studenthälsan kan
även hjälpa till vid minnesstunder.

Vid dödsfall
OS ansvarar för att hålla någon form av minnesstund inom de närmaste dagarna. Efter
minnesstunden ska det ges tid att samtala för de som önskar det.
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Kontaktlista
Polis, räddningstjänst och ambulans:
SOS alarm: 112
Icke akuta ärenden: 114 14
Vid rådgivning: 1177
Odontologiska studentkåren:
Kårordförande:
Vice ordförande:
Malmö Universitet:
MAU säkerhetsnummer: 040 - 665 80 80
Malmö Universitets växel: 040 – 665 70 00
Malmö Universitets Studenthälsa: 040 – 665 71 70 (telefontid mån-tors 10-11)
Malmö stad och övriga nummer:
Malmö stad Växeln: 040 - 34 10 00
Allmänpsykiatriska kliniken, UMAS: 040 - 33 80 00
Akutmottagningen, UMAS: 040 – 33 10 00
Brottsofferstöd Malmö, för vuxna: 040 – 34 92 92
Jourhavande medmänniska: 08 – 702 16 80 (varje natt mellan 21.00-06.00)
Jourhavande präst: 112, be om att få bli kopplad (varje natt mellan 22.00-06.00)
Social Jour vid nödsituationer: 040 – 34 56 78 (varje dag 08.00 – 03.00)
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