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I händelse av olycka 

• Bevara ditt lugn

• Ge första hjälpen

• Ring 112 och larma räddningstjänsten

• Tala om vem du är, vad som hänt och var det hänt

• Stanna kvar på platsen tills räddningstjänsten anlänt

• Kontakta någon i krisgruppen

I händelse av hot och våld 

• Ta dig så snabbt som möjligt ut från rummet och tillkalla
medarbetare för att gemensamt försöka lösa situationen.

• Tillkalla kollegor samt ha direkt kontakt med larmcentral

• Beroende på situation kan personalen antingen försöka att lugna
ner individen eller larma 112 om det krävs. Personalen kan ringa
själv direkt, eller ta hjälpa av en kollega.

• Sök skydd.

I händelse av brand 

• Byggnaden utryms enligt utrymningsplaner som finns uppsatta på
varje våning

• Brandansvarig går sist och ser till så att ingen är kvar på
arbetsplatsen. Varje arbetsplats/våning har en brandansvarig.

• Alla beger sig till uppsamlingsplatsen, parkeringen bredvid
byggnaden.

• OBS! INGEN FÅR LÄMNA OMRÅDET UTAN ATT HA BLIVIT
REGISTRERAD

Checklista akuta situationer Arbetsmarknadsenheten och Lärcentrum
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För att undvika en situation med hot och våld 

• Undvik möten utanför normal kontorstid

● Meddela alltid en kollega om du har ett möte som du inte känner
dig riktigt bekväm med.

● Tveka inte att ta stöd av en kollega i möten där du bedömer att det
är befogat. Det är ditt omdöme som gäller!

I händelse av samhällskris 

Polis, Ambulans, Brandkår (akut) 112 

Vilhelmina Vårdcentral (akut) 1177 

Polis Vilhelmina (direkt) 0940-114 14 

VID KRISSITUATIONER 

Krishanteringsgrupp 

Krishanteringsgruppen består av: 
1. Lars Gavelin 073-062 13 29
2. Robbin Mikaelsson 076-113 21 36
3. Sara Danielsson 0940-146 04 073-842 99 20
4. Roger Eriksson 0940-141 25 070-591 49 57
5. Siri Nilsson/Marlene Selmbro 0940-142 34
6. Ann-Eva Holmström 0940-146 55 073-093 16 80
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