
Krishanteringsplan Västgöta Nation 

- antagen av Seniorskollegiet 2018-04-05 

 

Syfte: Syftet med Västgöta Nations krishanteringsplan är att skapa en beredskap inför 

oväntade krissituationer i nationens verksamhet. Krishanteringsplanen ska finnas som stöd för 

quratelet, seniorskollegiet och andra ansvariga på nationen. 

Vision: Västgöta Nations gäster, medlemmar och aktiva ska känna sig trygga på nationen. 

Quratel, seniorskollegium och andra ansvariga ska veta vad de ska göra när en krissituation 

uppstår. Det åligger qurator att i samråd med quratel och seniorskollegium uppdatera 

krishanteringsplanen varje termin. Lämpliga uppdateringar kan göras under terminens gång.  

Mål: Västgöta Nations aktiva, medlemmar och gäster ska känna sig trygga och miljön ska 

vara trivsam att vistas i. 

Definitioner: I samtliga policyer kommer förtroendevalda, jobbare, samt av nationen 

anställda benämnas “aktiva”. Övriga som berörs av policyerna är: medlemmar, gäster samt i 

vissa fall boenden på Västgötagården. 

Definition av kris: Med kris menas en yttre, oförutsedd situation eller händelse av plötslig 

förändring. En kris kan ha som konsekvens att ge både omfattande fysiska, psykiska eller 

materiella skador och kräver därför en utarbetad hantering.  
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Ansvarsfördelning 

Det är quratel och i första hand qurator som har det övergripande ansvaret för hantering och 

samordning om en krissituation uppstår på nationen. Qurator ska ta del av informationen vid en 

krissituation, sätta planen i arbete och se till att den följs. Om qurator inte finns tillgänglig har 

följande personer ansvar för arbetet med krishanteringen:  

1. Annan quratelmedlem   

2. Verkställande senior  

3. Inspektor eller ProInspektor  

Qurators ansvar:  

• Tillse att krishanteringsplanen ses över och uppdateras av quratel och seniorskollegium 

varje termin. Lämpliga uppdateringar får och bör även göras regelbundet under terminens 

gång.  

• Varje termin gå igenom krishanteringsplanen med nationens förmän. 

• Tillse att planen finns tillgänglig på nationen och på nationens hemsida.   

• Sköta kommunikation, både internt och externt, vid en krissituation. 

• Sammankalla quratel och seniorskollegium vid en krissituation.  

• Tillse att ansvarsfördelningen är tydlig vid en krissituation.  

Verkställande seniors ansvar:   

• Vara införstådd med krishanteringsplanen samt de olika policyer och rutiner som finns på 

nationen.   

• Vid krissituation stötta quratelet i den mån det behövs och är möjligt. 

• Tillsammans med qurator se till att krishanteringsplanen terminsvis gås igenom med 

aktiva inom nationen.  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Handlingsplan vid olycka/personskada  

Med personskada menas kroppslig eller psykisk skada som orsakats av någons handlande.  
 

FÖRE 

Till grund för ett proaktivt arbete för säker arbetsmiljö har nationen ett antal policydokument som 

fastställer nationens ställningstagande och attityd till bland annat likabehandling, mångfald samt 

alkohol- och narkotikahantering. För att förebygga och undvika olyckor ska de som verkar inom 

nationens verksamhet vara införstådda med rutiner kring första hjälpen, brandsäkerhet, larm- och 

säkerhet.  

Uppmärksammas det att någon i nationens verksamhet utsatts för personskada bör detta 

rapporteras till ansvarig förman, vakt eller quratel. Kontaktuppgifter till nationens ansvariga för 

krishantering ska finnas lättillgänglig för aktiva.  

UNDER  

Att tänka på för den som är först på plats vid olycka:  

• Skaffa överblick om vad som har hänt 

• Hur många är drabbade?  

• Är någon skadad?  

• Är det möjligt att ge första hjälpen?  

• Finns någon kvar i olycksområdet?  

Ring 112: 

• Bedömer du situation som allvarlig: RING 112 

• Var beredd att lämna utförlig information om vad som hänt  

• Adressen till Västgöta Nation är: Tornavägen 17-19, 223 63 Lund  

• Utse någon med god lokalkännedom att möta räddningsfordon 

• Lås upp dörrar och var vägvisare för räddningspersonal och polis  

Informera: 

• Informera quratel om vad som hänt 

• Om vakter och kvällsansvarig är närvarande så ska dessa informeras? 

• de är närvarande 
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Ta hand om chockade: 

• Trösta chockade personer utanför olycksplatsen  

• Samla närvarande och berörda personer   

• Se till att ingen avviker från olycksplatsen  

EFTER  

• Utvärdera händelsen och hanteringen av olyckan. Behöver eventuella åtgärder göras i 

nationens verksamhet? Kan förbättrande tillägg göras i Krishanteringsplanen?  

• Hjälps åt att visa stöd och empati för den/de skadade och berörda  

• För att hindra ryktesspridning eller oro ska qurator informera om olyckan som hänt till 

andra berörda parter, till exempel i förmannakåren och medlemmar. Qurator är ansvarig 

för kontakt med media och press.  
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Handlingsplan vid dödsfall  

FÖREBYGGANDE ARBETE   
Till grund för ett proaktivt arbete för säker arbetsmiljö har nationen ett antal policydokument som 

fastställer nationens ställningstagande och attityd till bland annat likabehandling, mångfald och 

alkoholhantering. Västgöta Nation vill värna om att medlemmar, aktiva och gäster ska uppleva 

nationen som trivsam, trygg och rolig att vistas i. I nationen ska vi ta hand om varandra och 

hjälpas åt att uppmärksamma och stötta de som mår dåligt. Uppmärksammas att någon mår dåligt 

ska den berörde stöttas och uppmanas till att söka hjälp.  

 

 

EFTER 

Direkt 

• Kontakta polisen på 112, de tar i sin tur kontakt med anhöriga.   

• Stanna upp och tänk efter:  

o Vilken kontakt har personen med nationen? Förman, aktiv, medlem, husboende?  

• Qurator sammankallar quratel och seniorskollegium.  

Efterarbete 

• Samla berörda (aktiva, medlemmar, boende etc) till informationsmöte. Se till att ingen 

behöver vara ensam.   

• Ge möjlighet för aktiva och berörda att få professionell hjälp   

o Kontakta Studentprästerna  

• Hjälps åt att visa stöd och empati för den/de berörda 

• Sätt upp en minnesplats    

• Hissa nationsflaggan på halv stång. Flaggan hissas på halv stång dagen man får reda på 

dödsfallet samt dagen för begravningen. En timma efter begravningen ska flaggan hissas i 

topp.  

• Om dödsfall uppstår inom Västgötagården ska samarbete ske mellan nationen och 

stiftelsen.  

• För att hindra ryktesspridning/oro ska Quratelet informera om olyckan som hänt till andra 

berörda parter, till exempel i förmannakåren. Det är viktigt att informationen som går ut 

är korrekt och aktuell. Studentprästerna kan hjälpa till med information och upplägg.   

• Informera kortfattat via hemsidan och på Facebook om vad som har hänt.   

• All övrig information ska gå via qurator eller annan ansvarig (se ansvarsfördelning ovan).  

• Se till att det finns möjlighet för professionell hjälp även en tid efter händelsen. Var 

uppmärksam på tecken på depression bland nationens aktiva och boenden. Se till att alla 

får information om var man kan vända sig om man vill prata med en psykolog eller annan 

professionellt utbildad stödperson. Studenthälsan och Studentprästerna har goda kontakter 

med psykoterapeuter och psykologer för samtalsterapi.  
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Handlingsplan vid inbrott och rån  

FÖRE  

Nationen arbetar aktivt för att hålla dess lokaler säkrade genom att se till att dörrar hålls låsta, 

fönster stängda och att lokalerna larmas när de inte används. Tillsammans har nationens aktiva 

ansvar för att säkerhetsrutiner och åtgärder följs.  
 

UNDER - Vid pågående inbrott/rån  

Vid rån 

• Ring 112 

• Sätt den egna säkerheten först. Spela inte hjälte, vi är försäkrade!  

• Följ rånarens instruktion. Gör inget som kan utlösa våld.  

• Försök observera rånarens utseende, kön, kroppsbyggnad, ålder och andra kännetecken.  

• Försök skriva ner eventuellt flyktfordon registreringsnummer, fabrikat och färg.  

• Kontakta qurator eller quratel.  

Vid inbrott  

• Ring 112 

• Kontakta quratel   

• Skydda eventuella spår efter inbrottet för att underlätta polisens arbete och tekniska 

undersökning. Försök skaffa en överblick om eventuella skador och stölder. 

EFTER   

• Ta omedelbart hand om den/de drabbade som utsatts för rån eller inbrott.   

• Om den drabbade vill gå hem, kontrollera att det finns någon hemma – ett rånoffer får 

aldrig lämnas ensam!  

• Sammanställ eventuella stöldgods, försök skapa en uppfattning om dess värde.   

• Kontakta försäkringsbolag.   

• Utvärdera säkerhetsrutinerna på nationen  
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Handlingsplan vid brand  

FÖRE  
 

• För att förebygga brand i Västgöta Nations lokaler har nationen rutiner för systematiskt 

brandskyddsarbete. Sittande qurator och sittande husförmän ansvarar tillsammans för 

brandskyddet.  

• Brandskyddsutrustning ska kontinuerligt ses över och vara väl fungerande. Brandsläckare 

ska finnas tydligt uppsatta och fungerande. Kök och barer bör förses med brandfiltar.  

• Samtliga nödutgångar ska vara tydligt utmärkta och hållas fria.   

• Uppsamlingsplats och inräkning ska ske vid statyn Fågelmannen placerad på gräsplanen 

utanför Hallands Nation. 

• Kvällsansvarig går igenom en checklista inför varje klubbtillfälle för att säkerställa 

brandsäkerheten. 

 

UNDER  

Brandlarmet går och det brinner: 

• Ring 112! 

• Påbörja utrymning genom närmsta nödutgång  

• Sätt den egna säkerheten först men hänvisa gärna gäster till närmsta nödutgång 

• Påbörja släckning om möjligt utan risk för personskada  

• Hänvisa folk till uppsamlingsplatsen, som är statyn Fågelmannen vid Hallands Nation. 

• Kvällsansvarig och vakt möter Räddningstjänsten 

• Under inga omständigheter får någon gå tillbaka in i lokalerna om inte Räddningstjänsten 

eller vaktchefen gjort klartecken för det. 

 

Brandlarmet går och det brinner INTE: 

• Utrym lokalerna, för säkerhets skull  

• Kontrollera vad som utlöste larmet  

• Åtgärda problemet 

• Återställ larmet 

När brandlarmet går:  

• Tänds nödbelysning i taket i klubben och baren 

• Musiken bryts  

• Discobelysning släcks 

• Branddörrar stängs 
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EFTER brand: 

• Samla de aktiva som arbetat under kvällen, stäm av så alla är i säkerhet och mår bra. 

• Utvärdera händelsen och de brandsäkerhetsrutiner som finns.  

• Se över och sammanfatta de eventuella materiella skador som uppstått.  

• Kontakta försäkringsbolag.  

• Återställ brandskyddsutrustning, till exempel brandsläckare och brandfiltar etc.  

• Informera aktiva, medlemmar och boende om det som hänt.  

EFTER falsklarm: 

• Utvärdera om nationens brandsäkerhetsrutiner fungerar eller om de behöver utvecklas.  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Handlingsplan vid diskriminering, trakasserier och hot   

FÖRE   

Västgöta Nation har en mångfald - och likabehandlingspolicy med syfte att motverka 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Genom 

policyn vill nationen tydliggöra ställningstagandet mot diskriminerande beteende samt aktivt 

arbeta för att undvika sådant.   
 

UNDER   

• Uppmärksammas att någon befinner sig i en situation som kan betraktas som hotfull, 

kränkande eller diskriminerande på något sätt, bör åtgärder vidtas.  

• Om situationen tillåter, med den egna säkerheten som primärt mål, gå emellan och ta 

undan den utsatta personen.   

• Vid hotfull situation (ev. med vapen/kniv inblandat) - Ring Polisen på 112!   

Under Metro  

• Skulle aktiv trakasseras eller hotas av gäst, kontakta kvällsansvarig och vakter. 

EFTER  

• Kvällsansvarig eller vaktchef kontaktar qurator och quratelet för att meddela om 

situationen så att de kan ta kontakt med utsatt och följa upp händelsen.  

• Quratelet och seniorskollegiet utvärderar tillsammans situationen och ser över nationens 

rutiner och policys samt följer upp med de inblandade berörda parter.  
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Handlingsplan vid alkohol- och narkotikarelaterade problem  

FÖRE  

Västgöta Nation har en alkohol- och narkotikapolicy med syfte att främja god hantering av 

alkohol samt för att förebygga alkohol- och narkotikarelaterade problem som kan uppstå i 

verksamheten. Beroendeproblematik kan vara svårt att handskas med. Hjälp och ge stöd i den 

mån du kan.  
 
UNDER  

Om det uppmärksammas att någon inom nationen, i egenskap av aktiv, har alkohol- eller 

narkotikarelaterade problem, bör åtgärder genast vidtas.  

Förslag för tillvägagångssätt:  

• Samla en mindre grupp av personer, de bör känna personen med problemet. Det är viktigt 

att de inblandade inser vikten av att hålla problemet inom gruppen och inte prata med 

utomstående om det.    

• Diskutera vad som hänt och vad som kan komma att hända. Kontakta Studenthälsan för 

information om vad som är bra att tänka på.  

• Om möjligt, träffa personen och prata med denna om vad som uppmärksammats och hur 

det ser ut för utomstående.  

• Erbjud stöd i den mån det är möjligt  

 

EFTER  

• Följ upp med flera möten med både den mindre gruppen av personer samt med personen 

med problemet.  

• Se över alkohol- och narkotikapolicyn för eventuella förbättringar som kan förebygga och 

i största mån hjälpa att personer inte drabbas av alkoholrelaterade problem.  
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Kontaktlista  
 

Nationen:  

Qurator   Tilde Lindgren   073 – 037 54 27  

 

ProQurator Ekonomi  Filip Cederquist   072 – 731 11 03 

 

ProQurator Social  Fanny Westergren   070 – 792 76 58  

 

Notarie   Ebba Andersson  072 – 748 20 76  

 

PR-Chef   Emelie Nyberg   072 – 043 09 81  

 

Verkställande senior  Sara Samuelsson   070 – 207 00 23 

 

Husförman   Mattis Hallén   070 – 532 06 06  

 

Husförman   Fredrik Lütz    070 – 222 12 02  

 

Inspector   Hans Albin Larsson   070 – 530 80 75  

 

ProInspector   Maria Wahlgren   073 – 419 61 83  

 

 

 

Myndigheter:  

Polisens växel    114 14  

 

Lunds Universitetssjukhus    046 – 17 10 00  

 

Sjukvårdsrådgivning - Dygnet runt    1177  

 

Giftinformationscentralen     08 – 33 12 31  

 

 

Stödorganisationer: 

Studenthälsan    046 – 22 43 77  

 

Studentprästerna    046 – 71 87 35 

 


