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Dagens arbetsmiljöarbete omfattar fram för allt förebyggande åtgärder 
men även åtgärder för att minska följdverkningarna efter en olycka, akut 
sjukdom eller i övriga allvarlig händelse. Lagen ställer krav på att 
arbetsgivare skall ha en beredskap för första hjälpen och krisstöd. Det skall 
finnas en beredskap och den skall vara planerad utifrån de risker som finns 
i arbetet. Syftet med detta projektarbete har varit att ta fram en 
nödlägesplan för första hjälpen och krisstöd för ett stålgjuteri. 
Nödlägesplanen är utformad efter ett arbetsmiljöledningssystem kallat 
Occupational Health and Safety Assessment Serier18001. Nödlägesplanen 
innehåller dokument som beskriver beredskapen för potentiella olyckor 
och nödsituationer. Här finns rutiner för åtgärder vid nödsituationer och 
fördelning av ansvar och befogenheter före och under nödläget. Rutiner 
finns för bl.a. larmning, livräddning och krisstöd. Det beskrivs också 
planering och organisation av första hjälpare och krisstödsledning samt 
nödutrustning.  
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Introduktion 

 

 

Detta projektarbete handlar om nödlägesberedskap för första hjälpen och krisstöd på 

arbetsplats. Hos allt fler företag har det på senare år växt fram en insikt i att en bra arbetsmiljö 

är en lönsam investering snarare än en nödvändig utgift. Ett bra förebyggande och 

systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bättre arbetsmiljö för alla anställda och säkerställer 

en långsiktigt hållbar företagsutveckling. Dagens arbetsmiljöarbete omfattar framförallt 

förebyggande åtgärder men även åtgärder för att minska följdverkningarna efter en olycka, 

akut sjukdom eller i övrigt allvarlig händelse och det är här som beredskapen för första 

hjälpen och krisstöd är viktig. 

 

I projektarbetet är en nödlägesplan för första hjälpen och krisstöd framtagen för ett större 

stålgjuteri. Nödlägesplanen är utformad i enlighet med Ledningssystem för arbetsmiljö 

Occupational Health and Safety Assessment Serier 18001 (OHSAS) och baseras på en 

riskinventering i det aktuella företaget.  

 

Bakgrund 

 

Koncernledningen för stålgjuteriet beslutade att ett av arbetsmiljömålen för år 2007 skulle 

vara att arbetsmiljöcertifiera alla bolagen enligt OHSAS 18001.i En av delarna i OHSAS 

18001 är nödlägesberedskapen i vilken nödlägesplaner skall finnas för första hjälpen och 

krisstöd.ii För mig som företagssköterska är delar av nödlägesberedskapen särskilt intressant 

och viktig. Att välja detta som ämne till projektarbetet gav en möjlighet att få fördjupa mig i 

området. Allmän litteratur i ämnet studerades men också dokument inom koncernen och 

företaget t ex OHSAS och interna arbetsmiljödokument. 

 

 Nödlägesplanerna utformades utifrån en riskinventering, genomgång av arbetsskadestatistik, 

befintliga rutiner och utrustning samt lagkrav och egna och andras erfarenheter från tidigare 

tillbud och olyckshändelser.iii,iv Utformningen av nödlägesplanen styrdes av systemkraven i 

OHSAS 18001.  
 



 

 

Definitioner 

 

Med första hjälpen avses i detta arbete  

1. de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats 

för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare 

skadeutveckling,  

2. de åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra 

vidare skada efter stänk, översköljning eller dyl. samt 

3. de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke 

under medicinsk vård.v 

Med krisstöd avses det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband 

med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa 

krisreaktioner.5 

 

 

Lagkrav 

 

Första hjälpen och krisstöd berörs av ett antal lagar, föreskrifter och allmänna råd inom 

arbetsmiljöområdet. Från koncernledningen för gjuteriet finns det klart uttalat att det är en 

självklarhet att vi skall efterleva och kunna visa att vi har god kännedom om dessa lagkrav.vi 

Arbetsmiljölagen (AML) är en ramlag och med detta menas att den fastställer grundläggande 

regler med allmänt hållna bestämmelser. AML: s 1 § har lydelsen ”Lagens ändamål är att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”.vii 

 

Till AML har regeringen utfärdat en arbetsmiljöförordning (AMF) med vissa kompletterande 

regler. AMF ger arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter som utvecklar och preciserar 

regelverket mer i detalj. Arbetsmiljöverkets Föreskrifter (AFS) reglerar ett flertal riskområden 

däribland Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 och Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 

2001:1 som berör det aktuella området.5,viii  

I AFS 1999:7 Första  hjälpen och krisstöd ställs följande krav på nödlägesberedskap. 

- Krav på riskbedömning.  

- Krav på beredskap för första hjälpen och krisstöd.  

- Krav på arbetstagarens kännedom om rutiner och planering.  

- Krav på kunskaper.  



 

 

- Krav på utrustning. 

 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas att undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall. 

  I AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ställs följande krav som har betydelse för 

nödlägesplanen. 

- Krav på att systematiskt arbetsmiljöarbete skall ingå som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten. 

- Krav på uppgiftsfördelning och kunskaper.  

- Krav på riskbedömning, åtgärder och uppföljning.  

 

 

Beskrivning av företaget 

 

Stålgjuteriet har 700 anställda varav 500 personer arbetar i produktionen. Dessa personer 

arbetar i gjuteriet eller med mekanisk bearbetning och montering av stenkrossar eller är 

tjänstemän i kontors- eller resande tjänst. Dessa tre grupper av anställda har olika risker i sitt 

arbete. I gjuteriet finns till exempel risken för brännskada av smält metall och i 

maskinverkstaden finns stora karusellsvarvar och andra maskiner med sina speciella risker. 

Inom produktionen hanteras även mycket tungt gods. Det kan röra sig om vikter på flera 

hundra kilo upp till 50 ton och det finns risk för bl.a. klämskador. Då stålgjuteriet har en 

global marknad för sina produkter medför detta att ett 70-tal anställda reser i tjänsten till 

avlägsna delar av världen. Den resande personalen utsätts för särskilda risker för olycksfall, 

akut sjukdom och andra oförutsedda händelser vilka får tas hänsyn till i nödlägesplanen. 

Förutom riskerna inom företaget kan händelser i samhället påverka de anställda och behovet 

av krisberedskap. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att ta fram en nödlägesplan för första hjälpen och krisstöd för 

stålgjuteriet. 

 

 



 

 

Metod  

 

 

Urval 

 

Nödlägesplanen för första hjälpen och krisstöd skall omfatta all personal vid stålgjuteriet. 

Detta innebär all verksamhet inom företagsområdet men också de speciella risker den resande 

personalen kan utsättas för i sitt arbete utanför företagsområdet. Till exempel när de vistas i 

områden utan tillgång till sjukvård. Även stora extraordinära händelser i samhället som kan 

drabba flera av de anställda och deras familjer har tagits hänsyn till i krisberedskapen. Detta 

kan vara t.ex. en olycka med en skolbuss i kommunen eller en naturkatastrof. De risker som 

förekommer vid besök på andra arbetsplatser t.ex. gruvor tas inte med i nödlägesplanen då det 

förutses att dessa arbetsplatser har en egen beredskap.  

 

 

Instrument  

 

OHSAS 18001:1999 

 

Nödlägesplanen är skriven enligt de krav som anges i OHSAS 18001 Ledningssystem för 

arbetsmiljö.1,ix OHSAS 18001 är en internationell teknisk specifikation för 

arbetsmiljöledningssystem och avser den arbetsmiljö som berör hälsa och säkerhet 

(produktsäkerhet exkluderat). OHSAS 18001 är en modern management standard och är 

uppbyggd enligt den så kallade PDCA-cykeln. PDCA står för Plan-Do-Check-Act (planera, 

genomföra, följa upp och åtgärda). OHSAS 18001 täcker in de flesta av de områden som 

krävs av AFS 2000:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete med den fördelen att OHSAS 18001 är 

internationell samt att det uttryckligen finns krav på målstyrning, dokumentstyrning och 

internrevision.  

 

 

Genomförande 

Arbetet inleddes med inläsning av litteratur i områdena första hjälpen L-ABC x,xi, hjärt- och 

lungräddning HLRxii och krisstödxiii,xiv,xv,xvi. Även verktyget OHSAS 18001 studerades. 



 

 

Tillsammans gav detta ett rikt material att arbeta utifrån för att utveckla och omarbetade 

företagets nödlägesplan. Den befintliga beredskapsplanen och nu gällande rutiner lästes 

igenom och egna reflektioner noterades. 

 

Samtidigt som projektarbetet startade beslutade koncernledningen om att en riskinventering 

skulle genomföras. Denna skulle utföras med hjälp av ett instrument kallat grovanalys.3 I 

arbetet med grovanalysen deltog chefer, skyddsorganisation, medarbetare, arbetsmiljö- och 

miljöingenjörer och undertecknad företagssköterska. I verktyget får alla risker ett riskvärde. 

Detta riskvärde beräknas utifrån sannolikhet för att arbetsmiljöfaran skall inträffa och 

konsekvensen om det inträffar. Arbetsskade- och tillbudsstatistik utgjorde en grund i 

grovanalysen. En genomgång av riskinventeringen resulterade i att följande fyra riskområden 

identifierades. 

- Arbetsplatsolycka med allvarlig personskada. Detta kan vara t.ex. brännskada, fall från 

höjd, elolycka, maskinolycka med personskada eller truckolycksfall. 

- Allvarlig akut sjukdom såsom krampanfall, hjärtinfarkt, astma, stroke eller 

diabeteskoma. 

- Personal på tjänsteresa kan försättas i nödsituation i samband med sjukdom, 

olycksfall, rån/överfall, terrorism, kidnappning, krisreaktion eller problem med landets 

lagar. 

- En extraordinär händelse i samhället, som berör flera av våra anställda eller deras 

familjer, t.ex. en bussolycka med skolbarn i kommunen, en naturkatastrof eller 

terrorism. 

 

Under två dagar i april 2007 gjordes en rundvandring i företaget för att inventera första 

hjälpen utrustningen och se i vilket skick den var. Akutväskor, förbandsmaterial, ögonduschar 

och nödduschar kontrollerades. Under rundvandringen tillfrågades berörd personal om 

synpunkter på utrustningen och om de hade kunskap om rutiner för första hjälpen. Deras 

synpunkter dokumenterades tillsammans med egna observationer. 

 

Vid flera tillfällen under våren 2007 utfördes öppna intervjuer/samtal med nyckelpersoner 

inom arbetsmiljöarbetet på stålgjuteriet. Frågor ställdes till företagets arbetsmiljöingenjör och 

till miljö- och säkerhetschefen om deras erfarenheter från tidigare olyckor, tillbud och 

nödlägessituationer samt hur de tycker att nödlägesberedskapen för första hjälpen och krisstöd 

kan utvecklas. Deras svar dokumenterades tillsammans med egna reflektioner.  



 

 

De lagkrav som gäller för området identifierades och studerades. Även systemkraven i 

OHSAS 18001 studerades. Slutligen har förslagen till nödlägesplaner gåtts igenom 

tillsammans med miljöingenjören för att få hennes synpunkter på framför allt 

överensstämmigheten med OHSAS 18001. 

 

 

 

Resultat 

 

Nödlägesplan 

 

Företagets nödlägesberedskap i sin helhet innehåller rutiner och beskrivningar av beredskapen 

för potentiella olyckor och nödsituationer. I detta arbete beskrivs rutiner och åtgärder för 

första hjälpen och krisstöd samt fördelning av ansvar och befogenheter före och under 

nödläget. Nödlägesplanen är utformad med hänsyn tagen till riskinventering och de lagkrav 

som finns men även systemkraven i OHSAS 18001, Ledningssystem för arbetsmiljö.  

 

 

NÖDLÄGESBEREDSKAP – NÖDLÄGESPLAN - Första hjälpen och krisstöd 

 

Syfte 

Nödlägesplan - Första hjälpen och krisstöd syftar till att på bästa sätt skydda enskild person 

från skada i händelse av nödläge. 

 

Ansvar 

 

Ansvaret för nödlägesberedskapen är en del av verksamhetsansvaret och fördelas enligt 

följande: 

- VD är ansvarig för att det finns en fungerande nödlägesberedskap för större 

övergripande nödlägen. 

- Säkerhetschefen är ansvarig för att övergripande krishanteringssystem förvaltas och 

uppdateras. 



 

 

- Chef med delegerat arbetsmiljöansvar är ansvarig för att respektive process/avdelnings 

nödlägesberedskap uppfyller kraven. 

 

Genomförande 

Stålgjuteriet strävar efter att erbjuda arbetsförhållande som innebär en trygg arbetsmiljö för 

sina anställda. Trots detta kan ett nödläge uppstå och nödlägesplanen är en viktig förberedelse 

för att hantera en eventuell nödsituation. Med nödläge menas olyckor eller tillbud med 

allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa. Det kan vara en arbetsplatsolycka med 

allvarlig personskada eller att någon drabbas av akut allvarlig sjukdom som hjärtinfart, stroke, 

diabeteskoma eller krampanfall. Stålgjuteriet agerar på en global arbetsmarknad och 

personalen reser över hela världen. Resorna går till både civiliserade men också mindre 

civiliserade platser och de resande har olika lång erfarenhet av att resa. För resande personal 

finns särskilda risker som t.ex. sjukdom, olycksfall, rån/överfall, terrorism, kidnappning, 

krisreaktion och problem med lokala lagar. Ett nödläge kan även vara en extraordinär 

händelse i samhället som samtidigt drabbar flera av våra anställda t.ex. en bussolycka med 

skolbarn i kommunen eller en naturkatastrof. Det är nödvändigt att på ett bra sätt handskas 

med dessa situationer då en icke genomtänkt hantering kan leda till både mänskliga och 

ekonomiska konsekvenser för individ och företag. 

 

Allt arbete i ett nödläge kräver ett öppet och gott samarbete och en tydlig rollfördelning. 

 

NÖDLÄGESPLAN - Första hjälpen och krisstöd 

Nödlägesplanen beskriver beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd. Den 

innehåller beskrivningar av beredskap för potentiella olyckor och nödsituationer, åtgärder vid 

nödsituation och ansvar och befogenheter före och under nödläget. 

 

Beredskap för potentiella olyckor och nödsituationer är beskrivna i tre händelser för vilka 

insatsblad upprättats.  

1.1 – Arbetsplatsolycka/allvarlig personskada/allvarlig akut sjukdom 

1.2 – Extraordinär händelse i samhället 

1.3 – Nödsituation för personal på tjänsteresa 

 

Åtgärder vid nödsituation - detaljerade rutiner  

1.4 – Larmrutin 



 

 

1.5 – Livräddning (L-ABC, HLR, åtgärder vid luftvägsstopp) 

1.6 – Krisstöd 

 

Ansvar och befogenheter före och under nödläget 

1.7 – Första hjälpare 

1.8 – Krisstödsledning 

1.9 – Nödlägesutrustning 

 



 

 

1.1  NÖDLÄGESPLAN - Första hjälpen och krisstöd - Arbetsplatsolycka / allvarlig 

personskada/allvarlig akut sjukdom 

 

Syfte 

Syftet är att ge vägledning om händelseflödet vid en arbetsplatsolycka, allvarlig personskada 

eller allvarlig akut sjukdom. 

 

Ansvar 

Chef, processägare och produktionsledare i respektive processområde. 

 

Genomförande 

Processägare och produktionsledare skall se till att rutinen övas och testas i respektive process 

eller ansvarsområde. 

Nedanstående rutin skall anslås på anslagstavla eller central plats. 

 

Rutin 

Händelseflöde och uppgiftsfördelning vid arbetsplatsolycka eller akut allvarlig sjukdom. 

Följande aktiviteter kan bli aktuella: 

- Ta sig an skadade och drabbade. 

- Larma ambulans. (se Larmrutin i Nödlägesberedskap)  

- Ge första hjälpen. (se L-ABC, HLR i Nödlägesberedskap) 

- Tillkalla förstahjälpare och/eller företagssköterska (företagssköterskans akuttelefon: 

kortnummer 6600 eller 0706 - 65 37 37). 

- Tillkalla chef  

- Följa med den skadade/sjuke till sjukhus eller följa personen hem. 

 

Chef/produktionsledare/områdesansvarig/processägare tar över ansvaret för händelsens 

upplösning. 

Chef tar hand om dem som varit vittne till eller nära händelsen (se Krisstöd i 

Nödlägesberedskap). 

Chef tar kontakt med anhöriga (ha alltid uppgifter om anhöriga uppdaterad). 

Chef informerar berörd personal om händelsen. 

Chef ger telefonväxelpersonal stöd och information för deras arbete. 

Massmedia hänvisas till personalchef. 



 

 

Chef informerar ”uppåt” i organisationen.  

Chef informerar skyddsombud, arbetsmiljöingenjör, produktionsledning, m.fl. för utredning 

och dokumentation av händelsen. 

Chef anmäler till Arbetsmiljöverket vid arbetsplatsolycka. 

Chef slutför tillbudsrapport/arbetsskadeanmälan tillsammans med skyddsombud. 

Chef gör en uppföljning och utvärdering av organisationen efter det inträffade. 



 

 

1.2  NÖDLÄGESPLAN - Första hjälpen och krisstöd - Extraordinär händelse i 

samhället 

 

Syfte 

Syftet är att ge vägledning om hur första insatsen skall ske vid extraordinär händelse i 

samhället.  

 

Ansvar 

Personalchef och närmast ansvarig chef. 

 

Genomförande 

Med extraordinär händelse menas en händelse i samhället som kan skapa krisreaktioner och 

samtidigt drabbar flera av våra anställda och deras familjer. Detta kan t.ex. vara en 

skolbussolycka eller en naturkatastrof. 

Information angående extraordinär händelse i samhället kan komma på flera olika sätt. Det 

kan t.ex. vara via en medarbetare eller massmedia. 

 

- Krisledningsgruppen aktiveras och organiserar insatserna och krisstödet (se dok 1.7 

Krisstöd) 

- Samla information om hur många anställda som kan vara drabbade 

- Inhämta information om händelsen 

- Informera ”uppåt” i organisationen 

- Hålla kontakt med kommunens POSOM-grupp och andra aktiva i nödläget 



 

 

1.3  NÖDLÄGESPLAN - Första hjälpen och krisstöd - Nödsituation för personal på 

tjänsteresa 

 

Syfte 

Syftet är att ge vägledning om hur första insatsen skall ske vid nödsituation för personal som 

befinner sig på tjänsteresa. 

 

Ansvar 

Närmast ansvarig chef. 

 

Genomförande 

Information om nödställd medarbetare på tjänsteresa kan framkomma på olika sätt. 

Medarbetaren kan själv ta kontakt men det kan också komma från annan källa. 

 

Då information når någon på företaget om att en medarbetare befinner sig i nödsituation eller 

kan befinna sig i nödsituation informeras omgående ansvarig chef. 

 

Chef tar över ansvaret för händelsens upplösning 

Chef informerar sig om läget. 

Chef assisterar den nödställde efter behov utöver den assistans som ges via reseförsäkringen. 

Chef överväger behovet av stöd på plats eller under hemtransport, utöver det stöd som ges via 

reseförsäkringen. 

Chef bedömer behovet av krisstöd, akut eller vid hemkomst (se Krisstöd i 

Nödlägesberedskap). 

Chef informerar uppåt i organisationen (se Kommunikationsrutin i Nödlägesberedskap). 

Chef informerar anhöriga och håller kontakten med dem tills nödläget är över. 

Chef meddelar skyddsombud, produktionsledning med flera för utredning och dokumentation 

av händelsen.  

Chef bedömer behovet av hjälp från HR (Human Resurs) eller företagshälsovård. 

 

 



 

 

1.4  NÖDLÄGESPLAN - Första hjälpen och krisstöd - Larmrutin 

 

Syfte 

Syftet är att ge vägledning om larmning vid nödläge. 

 

Ansvar 

VD är ansvarig för larmrutinen 

 

Genomförande 

Rutinen skall anslås vid telefoner i produktionen och på anslagstavlor och förstahjälpentavlor. 

 

 

Larma: Ring 0-112 från interntelefon  

 Ring  112 från externtelefon 

 

Var beredd att tala om: 

1. vem du är och varifrån du ringer 

2. vad som har hänt och hur många som är skadade 

3. adress SANDVIK - SVEDALA vakten VÄSTRA INFARTEN ange  

                     plats/byggnad 

 SANDVIK – SVEDALA receptionen ÅGATAN  

 

Se till att någon möter upp vid vakten eller receptionen för vägvisning inom området. 

 

  

Vid behov av icke akut transport till sjukhus i samband med olycksfall ring Svedala Taxi tfn: 

040-40 00 82. Resan faktureras respektive chef.  

 



 

 

1.5  NÖDLÄGESPLAN - Första hjälpen och krisstöd - L-ABC, HLR och luftvägsstopp 

 

Syfte 

Syftet är att kunna ge ett gott omhändertagande vid olycksfall, akut allvarlig sjukdom eller i 

övrigt allvarlig händelse. samt att minimera akut och framtida ohälsa. 

 

Ansvar 

Chef/produktionsledare/processägare ansvarar för beredskapen för första hjälpen. 

 

Genomförande 

Följande tre handlingsplaner ger instruktioner om första hjälpen L-ABC, HLR och 

luftvägsstopp. Dessa handlingsplaner skall finnas anslagna vid alla förstahjälpentavlor. 

 

 

   

 

Figur 1. Handlingsplan för första hjälpen från Arbetsmiljöverket. Handlingsplanen är en 

utvikbar folder som lätt kan tas med till olycksplatsen.



 

 

 

 

Figur 2. Handlingsplan för hjärt- och lungräddning från HLR-rådet 

 

 

 

 

 

Figur 3. Handlingsplan för luftvägsstopp från HLR-rådet. 



 

 

1.6  NÖDLÄGESPLAN - Första hjälpen och krisstöd - Krisstöd 

 

Syfte 

Att ge vägledning om hur krisstöd ges vid olycka eller annan chockartad och svår händelse. 

 

Ansvar 

Chef/produktionsledare/processägare ansvarar för beredskapen för krisstöd. 

Personalchef ansvarar genom krisledningsgruppen för samordningen av krisstödet vid större 

insatser. 

 

Genomförande 

Vi är vana att beskriva och bedöma olyckor efter hur stora fysiska skador de orsakat. Men 

även en mindre olycka kan ge allvarliga psykiska men. De första minuterna och timmarna kan 

vara avgörande för hur lätt eller svårt det blir att senare bearbeta upplevelsen. 

 

Med ordet debriefing menas här gruppvis bearbetning av upplevelser förknippade med 

insatser vid en given händelse. 

 

 

Omhändertagande på skadeplats 

Första hjälpare ger krisstöd - psykisk första hjälpen (tillkalla vid behov flera första hjälpare) 

- Lyssna, även om det som sägs upprepas om och om igen 

- Lägg en arm om den drabbade - det hjälper ofta mer än ord. 

- Försök att skapa lugn och trygghet. 

- Skärma av för nyfikna. 

- Låt känslorna få fritt utlopp - det är bättre att låta den drabbade få gråta och avreagera 

sig än att försöka lägga band på känslorna. 

- Finn de positiva krafterna och visa medkänsla. 

- Undvik kritik och sök inte syndabockar. 

- Underlätta att ”se verkligheten”. Korrigera uppenbara vanföreställningar men säg 

aldrig emot den drabbade. 

 

 

 



 

 

Fortsatt omhändertagande 

Chef/produktionsledare/områdesansvarig/processägare eller krisledningsgruppen tar över 

ansvaret för händelsens upplösning. 

- Bedöm behovet av stöd från krisledningsgruppen (företagssköterska, personalchef) 

utifrån antalet drabbade, egen kompetens eller då flera avdelningar är drabbade. 

- Bedöm behovet av att samla berörd personal för information. 

- Upprätta ett rum där samling av personalen kan ske. Receptionist kan hjälpa till med 

att boka rum. 

- Hämta krisstödslådan på företagshälsovården. 

- Samla drabbade för gruppsamtal, ge information om vad som har hänt. Be någon 

utbildad person, ur krisledningsgruppen, komma och informera om normala 

krisreaktioner. Denna information finns även skriftlig i krisstödslådan för att kunna 

delas ut. 

- Identifiera personer med behov av ytterligare hjälp 

- Registrera drabbade för att möjliggöra senare uppföljning. 

- Hjälp drabbade att få kontakt med sina anhöriga. 

- Se till att ingen går hem ensam innan han/hon är ur chockfasen. Om anhöriga inte kan 

nås kan en arbetskamrat följa med hem. 

- Informera ”uppåt” i organisationen om händelseläget. 

- Personalchef tar hand om massmediakontakter 

- Informera och hjälp anhöriga till skadade. 

- Håll kontakt med personer på sjukhus. 

- Drabbade och framför allt riskpersoner erbjuds uppföljande kontakt med 

företagshälsovården. 

- Tillsammans med företagshälsovården anordnas, för drabbade, uppföljande samtal i 

grupp eller individuellt.  

- Tillsammans med företagshälsovården ordnas debriefing för hjälpare inom 15 – 24 

timmar.  

- Hjälp medarbetare att komma tillbaka till arbetet så snart som möjligt. Kontakten med 

kollegor och arbetsgruppen är viktig. 

- Skriv arbetsskadeanmälan. Psykiska arbetsskador ska anmälas på samma sätt som 

andra arbetsskador. 

- Utvärdera organisationen för krisstöd och sammanställ en rapport. 

 



 

 

Det går inte att säga hur eller hur starkt man reagerar på en händelse. Kom ihåg att ”alla 

psykiska reaktioner är normala”. Man kan också ha olika behov av att tala om händelsen och 

det är inte alla som behöver hjälp. Många människor råkar ut för upplevelser som de klarar av 

bra, medan andra kanske får psykiska problem. 

 

 

Krisledningsgruppens arbete vid större händelse 

 

Tabell 1. Nivågradering vid krisläge. 

GRÖN 
Färre än 10 personer i 

behov av krisstöd 

1 – 3 första hjälpare/chefer 

behövs. 

GUL 
10 – 50 personer i behov av 

krisstöd 

4-8 första hjälpare/chefer 

behövs. 

RÖD 
Fler än 50 personer i behov 

av krisstöd 

Fler än 8 första 

hjälpare/chefer behövs. Hela 

krisledningsgruppen 

inkallas. Överväg extern 

hjälp. 

 

- Besluta om nivå på insatsen utifrån tabellen. 

- Upprätta krisledningscentral och konferensrum för krisstöd. 

- Kalla in första hjälpare/chefer efter insatsnivå. 

- Logga in första hjälpare och chefer för att kunna överblicka arbetsinsatsernas längd 

och fördelning av pauser. Upprätta tjänstgöringsschema vid längre insatser. 

- Bedöm behovet av att aktivera POSOM-gruppen i kommunen. Denna grupp kan 

aktiveras genom företagssköterskan, räddningstjänsten eller polis.  

- Organisera registrering av drabbade för att möjliggöra senare uppföljning. 

- En händelsetablå förs vid omfattande insats. 

- Samordna första hjälpare och chefers arbete. 

- Organisera att berörd personal får information om händelsen och dess utveckling. 

Detta kan ske vid informationsmöte och på intranätet. 

- Ombesörj att det finns förtäring och möjlighet att vila för hjälppersonalen. 

- Bistå anhöriga som söker kontakt eller information om sina familjemedlemmar. 

- Organisera debriefing för hjälpare inom 15 – 24 timmar. 



 

 

- Organisera uppföljning för drabbade och riskpersoner. 

- Personalchef tar hand om massmediakontakter. 

- Informera ”uppåt” i organisationen. 

- Håll kontakt med stabs- och ledningsgruppen för ömsesidigt utbyte av information. 

- Via företagshälsovården ordnas professionell hjälp åt dem som har behov av detta. 

- Utvärdera organisationen av krisledningen och sammanställ en rapport. 

 

 



 

 

1.7  NÖDLÄGESPLAN - Första hjälpen och krisstöd - Förstahjälpare 

 

Syfte 

Att ha en beredskap för omhändertagande vid olycksfall och allvarlig akut sjukdom. 

 

Ansvar 

Processägare/avdelningschef 

 

Genomförande 

Ansvarig för avdelning/process med betydande olycksfallsrisker skall se till att utbildade 

Förstahjälpare finns på respektive arbetsplats. Det skall vara känt inom arbetsområdet vem 

som är första hjälpare och förteckning över förstahjälpare skall vara anslagen. 

 

Förstahjälpare skall genomgå första hjälpen utbildning. Skyddskommittén beslutar om 

utbildningsintervall. Företagshälsovården står för utbildning och förteckning över 

förstahjälpare. 

 

Förstahjälparens uppgift är att : 

- kunna bedöma läget på olycksplatsen och den skadades eller sjukes tillstånd (L-ABC) 

- ge första hjälpen vid akut sjukdom eller skada (L-ABC) 

- ta hand om den drabbade på bästa sätt 

- veta hur förbandsutrustningen fungerar och känna ansvar för den 

- ha kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker 

- ha kunskap om larmrutiner 

- känna till planering och organisation av första hjälpen på arbetsplatsen i syfte att 

upprätthålla en god beredskap 

 

Dokumentation 

Förteckning över förstahjälpare bifogas här efter varje utbildningstillfälle. 

 



 

 

1.8  NÖDLÄGESPLAN - Första hjälpen och krisstöd - Krisstödsledning 

 

Syfte 

Att ha en beredskap för krisstöd vid större nödläge. 

 

Ansvar 

Personalchef är ansvarig för krisledningen. 

 

Genomförande 

Krisledningsgruppen består av personalchef, företagssköterska och personalman. 

 

Tabell 2. Telefonlista på personer i krisledningsgrupp. 

Funktion Namn Tfn arbete Mobil Tfn hem 

Personalchef     

Företagssköterska     

Personalman     

 

Deltagarna i denna grupp skall med kort varsel kunna agera samt ha utbildning och erfarenhet 

för att kunna fungera på ett flexibelt sätt vid nödläge. Krisledningsgruppen aktiveras vid 

nödläge som är större, med flera personer drabbade, då enskild chef med liten egen erfarenhet 

påkallar hjälp eller då de drabbade tillhör flera avdelningar. Gruppen aktiveras av någon ur 

stabs- och ledningsgruppen, chef, produktionsledare eller processägare. Då 

krisledningsgruppen är aktiverad tar denna över ansvaret för ledning och organisation av 

krisstödsarbetet och chefer och första hjälpare fortsätter arbetet med psykisk första hjälp. 

 

Krisledningsgruppens uppgifter är att: 

- leda och fördela krisstödsarbetet 

- bistå chefer i krisstödsarbetet 

- upprätta informations- och stödcentrum 

- samverka med övriga i nödläget aktiva grupper 

- stödja vid debriefing och informationsmöte 

- verka för utbildning av personer aktiva i krisstödet 



 

 

 

1.9  NÖDLÄGESPLAN - Första hjälpen och krisstöd - Nödlägesutrustning 

 

Syfte 

Syftet är att tillse att det finns nödutrustning i tillräcklig omfattning och program finns för 

egenkontroll och fortlöpande tillsyn. 

 

Ansvar 

Produktionsledare och EHS-koordinator (Environment Health and Safety) ansvarar för 

nödutrustningen samt egenkontroll och fortlöpande tillsyn. 

 

Genomförande 

Nödduschar och ögonduschar skall finnas där det finns risk för översköljning av skadliga 

ämnen, brännskada eller där skadliga ämnen kan komma in i ögonen. 

Akutväskor skall finnas där det finns risk för större kroppsskada och väskorna skall vara 

plomberade. 

Produktionsledare tillser att det finns enklare förbandsutrustning vid respektive arbetsplats 

och att det finns daglig tillsyn. 

 

Egenkontrollen utförs två gånger/år av externt företag. Dokumentation över utförd kontroll 

och service upprättas i samarbete med EHS-koordinator 

Produktionsledare för respektive område utförfortlöpande tillsyn vid lokala skyddsronder. 

 

Avvikelser eller brister i utrustningen för nöddusch och ögonspolning anmäls till EHS-

avdelningen. 

 



 

 

Diskussion 

 

 

En ny nödlägesplan för första hjälpen och krisstöd har tagits fram för ett stålgjuteri. Generellt 

kan sägas att den nya nödlägesplanen är mer omfattande både i text och i innehåll än den 

tidigare. Den är också mer systematisk genom att alla dokument är lika i uppbyggnad och att 

uppföljning och utvärdering betonas. Det finns också fler rubriker och dessa beskriver fler 

områden än den tidigare planen. I den nya nödlägesplanen är ansvarsfördelningen tydligare 

uttalad och kraven på internkontroll är fler. Den utarbetade nödlägesplanen kan på inget sett 

räknas som färdig utan är ett levande dokument som utvecklas med hjälp av utvärderingar av 

händelser eller nya riskinventeringar. Genom att planen är utformad enligt kraven i OHSAS 

har den blivit systematisk och kraven från lagar och förordningar blivit uppfyllda. OHSAS var 

lätt att arbeta med och det fanns tydlig handledning för utarbetandet av nödlägesplanen. 

 

Svårigheter i arbetet var att begränsa innehållet och att vara övergripande i texterna. Den 

första stora helomfattande riskinventeringen i företaget bekräftade i stort den uppfattning om 

riskerna som tidigare var känd. Det fanns dock ett område som lyftes fram mer än tidigare och 

det var risker för den resande personalen. Detta gäller både allmänna risker men också 

nutidens hot med t.ex. terroristhandlingar. Beredskap för dessa risker har inte tidigare varit 

nedtecknade vilket har utvecklat framför allt krisstödet iden nya planen. 

 

Det egna arbetet som företagssköterska vid stålgjuteriet har blandats med arbetet med 

projektet. Detta har inneburit bland annat att intervjuerna inte varit så formella utan vid flera 

tillfällen ingått som en naturlig del i det ordinarie arbetet. På så sätt har bakgrundsarbetet 

underlättats och blivit rikligt. Det har visat sig att materialet inom koncernen varit till stor 

hjälp genom att det funnits standarder för riskinventering och utformning av 

arbetsmiljöledningssystem. Samtidigt har detta inneburit en viss styrning av hur resultatet 

blivit. Det är t.ex. inte alltid som rubrikerna i OHSAS har känts naturliga. 

 

Ett förslag på tillägg till nödlägesplanen kan vara att utforma en mall för utvärdering av 

händelser som omfattat första hjälpen eller krisstöd. Efterhand som arbetsmiljöcertifieringen 

fortskrider inom koncernens bolag kommer det att finnas möjlighet att få erfarenhet av 

varandra och att utveckla dokumenten i nödlägesplanen tillsammans över bolagsgränserna.  
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