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MÅL FÖr KrisorganisationEn ViD 
HÖgsKoLan i JÖnKÖPing

• Högskolan i Jönköping med sina fem bolag bör ha en  
 generell grundberedskap och krismedvetenhet för att  
 kunna hantera kriser.  
• Fokus bör ligga på intern och extern kommunikation.  
 Högskolan ska medverka till att ge löpande korrekt   
 information så snart som möjligt i en krissituation till  
 personal, studerande och massmedia. 
• intern information ska ges på svenska och engelska. 

KrisorganisationEn
Krisledningsgrupp vid Högskolan i Jönköping
Rektor/ställföreträdande rektor, informationschefen, 
berörd chef för respektive fackhögskola och Högskole-
service ingår i krisledningsgruppen och ska alltid kontak-
tas när högskolans krisorganisation aktiveras. Gruppen 
har en samordnande funktion och aktiveras av någon i 
krisledningsgruppen. Krisledningsgruppen kan variera 
beroende på typ av kris och vilka personer som finns 
tillgängliga vid tillfället.

De flesta incidenter och händelser kan hanteras inom 
fackhögskolornas och Högskoleservices egna krisorganisa-
tioner. Vid allvarligare händelser/incidenter ska omgående 
någon av följande befattningshavare informeras: rektor, 
informationschefen eller ställföreträdande rektor.

Krisledningsgruppens ansvar
När krisledningsgruppen vid Högskolan i Jönköping är 
aktiverad, har den det operativa interna lednings- 
ansvaret, allt kommunikations- och informationsansvar 
samt samordningsansvar internt.

Vid en katastrof eller större olycka samverkar högsko-
lans krisledning med samhällets räddningstjänst, polis 
och sjukvård och Studenthälsan/studentprästerna är ett 
komplement till PKL-gruppen på Ryhov. Även bolagens 
krisledningsgrupper behöver vara aktiverade.

Krisledningen ansvarar för att omedelbart efter en 
allvarlig händelse ta initiativ för att snabbt komma igång 
med rekonstruktionsarbete för återgång till normal verk-
samhet.

stödgrupp
Personer från stödgrupperna kallas in vid behov av 
krisledningsgruppen.
• Studenthälsan (kurator, sjuksköterska och psykolog)   
 tillsammans med studentpräst/studentpastor ser till att  
 det ges psykologiskt och socialt stöd direkt eller indirekt  
 till drabbade och studenter  
• Representant från Studentkåren (Vice S)
• Vaktmästeri
• Höfab

samlingsplats
Samlingsplats för krisledningsgruppen är i akutfasen rek-
tors konferensrum, hus A, vån. 5, om inte annat meddelas.

Vid ev. evakuering är det bolagets återsamlingsplats som 
gäller – se respektive bolags handlingsplan.

Stödgruppen ger krisbearbetning i lämplig lokal i 
anslutning till olycksplatsen alternativt i Studenthälsans 
lokaler, Gjuterigatan 3A.

Vid olyckshändelse och/eller dödsfall som 
berör en fackhögskola eller Hs
Vid olyckshändelse och/eller dödsfall som berör studenter 
och/eller personal är det i första hand respektive bolags 
vd eller någon i krisledningsgruppen som ansvarar för att 
lämpliga åtgärder vidtas. Kontakt tas så snart som möjligt 
med högskolans informationschef, som efter eget bedö-
mande informerar rektor eller rektors ställföreträdare.

 Någon i krisledningsgruppen avgör om HJ:s kris- 
organisation ska träda ikraft. 

Varje bolag utformar en handlingsplan som ska vara 
känd för all personal. Handlingsplanen ska innehålla 
organisation med krisledningsgrupp, samlingsplats, etc. 
och den ska kontinuerligt uppdateras av respektive Arbets-
miljökommitté eller motsvarande. 

Respektive bolags handlingsplan ska finnas tillgänglig 
hos rektor och högskolans informationschef och  
Studenthälsans verksamhetsansvarig. 

Globala händelser kan påverka oss direkt, t.ex.  
Tsunamin, då vi har många in- och utresande studenter, 
gästforskare samt personal som kan befinna sig utomlands. 
Bolagen ska ha en handlingsplan för hur man hanterar 
kriser utomlands som berör personal eller studenter.  
Rektor, informationschefen eller ställföreträdande rektor 
ska alltid informeras vid dessa händelser om högskolan blir 
direkt berörd. 

Studenthälsan är en stödgrupp och är en resurs i alla 
situationer där det till exempel handlar om att arran-
gera minnesstunder, hantera krisreaktioner som utlöses 
av andra händelser eller finnas till som samtalspartner 
och medmänniska. Vid behov kan Studenthälsan även 
informera och hänvisa till annan lämplig krisberedskap 
utanför högskolan. 

Viktiga dokument
• Larmlista HJ:s personalsida www.hj.se
• Kontinuitetsplanering, central datorhall, IT-Service  
• Tryckta personalkatalogen (delas ut till all personal)
• Regler för flaggning vid Högskolan i Jönköping, HJ:s   
 personalsida www.hj.se (bilaga till Krisorganisation)
• Respektive bolags krishandlingsplan och larmlista
• Kommunikations- och webbpolicy


