EN BILAGA OM KRISARBETE

Krishantering
utifrån ett arbetsgivarperspektiv
arbetsmiljöansvar för de anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Att arbeta med
riskbedömning utgör en viktig förebyggande faktor för att minimera
olyckor och ohälsa bland de anställda.
ARBETSGIVAREN HAR ETT

Det innebär att:
• identifiera eventuella risker
• bestämma hur man ska agera för
att förebygga dem
• ha beredskap och rutiner för första
hjälpen och krisstöd så att man är förberedd på hanteringen och vet vem
som ska göra vad i situationer som kan
utlösa krisreaktioner.

Riskerna kan se olika ut i olika verksamheter och för olika yrkesgrupper;
gå därför igenom vad som kan hända i
den egna verksamheten. Tidigare
händelser, tillbud och olycksfall ger
viktig information för det arbetet.
Det kan till exempel handla om
olyckor på arbetsplatsen, våld eller hot
om våld, att en kollega blir svårt sjuk
eller dör, olyckor eller katastrofer som
sker på eller utanför arbetsplatsen, där
församlingsens medarbetare ger stöd.
I yrken där man arbetar med människor kan det ibland uppstå stark psykisk påfrestning och det kan också
leda till krisreaktioner.
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Arbetsgivare ansvarar
för beredskap,
rutiner och krisstöd
Varje församling/pastorat ansvarar som arbetsgivare för att de har
beredskap och rutiner för första hjälpen och för att ge krisstöd till
personalen i situationer där de kan drabbas av krisreaktioner. Det
regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift Första hjälpen och krisstöd
(AFS 1999:7). Rutinerna utgör
en plan för hur arbetsgivaren ska
Rutinerna kan
exempelvis handla om:
agera, vad som ska göras och hur
•
instruktioner
för samling av personal
fördelningen av arbetet ser ut,
• möjlighet till avlastnings- och
det vill säga vem som gör vad.
uppföljningssamtal
Där bör också noteras vilken
• kontaktuppgifter
• hur man tar sig an någon som skadats
överenskommelse som är gjord
• kontakt med ambulans eller polis
gällande specialinsatser från
• första hjälpen.
exempelvis företagshälsovården.

2. UNDER

1. FÖRE
med riskbedömning för att identifiera och
bedöma risker som kan leda till olycka
eller skada på grund av alltför stor
risk. Detta arbete görs för att arbetsgivaren ska kunna vidta förebyggande
åtgärder. Det är viktigt att denna riskinventering dokumenteras.
Ta fram checklistor som kan utgöra
stöd för personalen, så att de har hjälp
när krisen inträffar och ta fram rutiner
där det framgår vem som ska göra vad.
Dessa ska vara kortfattade och lätta
att ta till sig i en allvarlig situation när
stressnivån är hög hos användaren.
HÄR ARBETAR ARBETSGIVARE

Det kan vara rutiner för
• hur man larmar och sätter sig i säkerhet
• utbildning i hjärt-och lungräddning
• utrymning eller inrymning (när man sätter
sig i säkerhet i lokalerna och låser in sig).

Larmknappar och brandsläckare
ska finnas och vara utmärkta. Dessa
rutiner och checklistor ska vara
kända och ska underlätta för alla
att kunna agera på rätt sätt.
Utbilda och öva personalen att
hantera händelser, till exempel i
• hjärt- och lungräddning
• brandövning
• utbildning i krisreaktioner och mental
förberedelse.

Involvera medarbetarna i riskbedömningsarbetet. Var tydlig med
vart de ska vända sig för att anmäla
tillbud eller händelser som kan leda
till olyckor. Arbetsgivarorganisationen tillhandahåller IA trossamfund,
ett gemensamt branschanpassat
system för att rapportera avvikelser
i arbetsmiljön.

ska var och en
agera i enlighet med de framtagna
rutinerna.
VID EN KRISSITUATION

Det kan exempelvis handla om att
• larma
• ge första hjälpen
• informera ansvariga chefer
• skaffa stöd till den som är i kris
• samla personalgruppen
• omfördela arbetsuppgifter.

Avlastningssamtal kan vara en del
av en rutin så det inte blir något den
enskilda medarbetaren tvingas ta
ställning till eller tror sig klara sig utan
hjälp. En person i kris kan inte fatta ett
sådant beslut.

Utbilda och öva personalen i till
exempel hjärt- och lungräddning,
brandövning samt krisreaktioner och
mental förberedelse.

Använd Vera
I den webbaserade handboken
Vera finns exempel på checklistor
att använda. Sök under fliken
Arbetsmiljörätt/Arbetsmiljöarbete SAM i vänstermenyn. Vera
ingår i medlemsavgiften.

Att arbeta
med checklistor
– några tips
En checklista bör
vara kortfattad med den
viktigaste informationen
som medarbetaren behöver för att
få hjälp att hantera en händelse.

3. EFTER
ohälsa
kan uppstå en tid efter det som inträffat. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på signaler som kan vara
tecken på detta.
En del i rutinerna kan vara att planera in uppföljningssamtal med den eller
de som drabbats av en kris en tid efter
det inträffade för att följa upp vilka
stödinsatser som är fortsatt viktiga.
Erfarenheter visar att återhämtningen underlättas av att personalen har
utbildats om krisreaktioner och krishantering. Kunskap skapar trygghet
som påskyndar läkningsprocessen.
KRISREAKTIONER OCH PSYKISK

En del i efterarbetet är också
att ha rutiner för:
• när arbetsgivaren ska anmäla det
inträffade till Arbetsmiljöverket och
försäkringskassan
• hur arbetsgivaren berättar för de
anställda hur en händelse följs upp.

IA trossamfund
IA Trossamfund är ett gemensamt branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön. I systemet går det att
rapportera och följa upp händelser om
arbetsmiljö, såsom orsaker till tillbud eller
olycksfall, samt att planera för åtgärder,
följa upp och bedöma risker.
Läs mer på internwww.svenskakyrkan.
se/arbetsgivare

innehålla information om
vart och till vem man kan
vända sig för att få akut hjälp
(ring 112) eller hjälp efteråt.
vara kronologisk
i sin struktur.
vara utformad så att det
är lätt att ta till sig informationen i en stressad situation.
Tänk även på detta:
• Om det finns checklistor för olika
händelser, arbeta med olika färger
för resepktive checklista så blir det
lättare att välja rätt under press.
• Checklistor ska vara kända på
arbetsplatsen innan något sker.
• Utbilda därför personalen regelbundet och ha rutiner för hur
nyanställda får kunskap om dem.
• Alla på en arbetsplats ska känna
till var checklistorna finns.

SATSA PÅ KOMPETENSUTVECKLING

FÖRDJUPNING
Arbetsmiljöverkets
föreskrifter

erbjuder
regelbundet bland annat följande
utbildningar:
• Arbetsmiljöansvaret på kyrkogården
• Att vara skyddskommitté
• Grundläggande arbetsmiljöutbildning
• Kränkande särbehandling och konflikter
• Kyrkorådets arbetsmiljöansvar NY!
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
ARBETSGIVARORGANISATIONEN

• Första hjälpen och krisstöd
(AFS 1999:7)
• Våld och hot I arbetsmiljön
(AFS 1993:2)
• Ensamarbete (AFS 1982:3)
• Organisatorisk och social
arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Läs mer på internwww. svenskakyrkan.se/
arbetsgivare

•Systematiskt arbetsmiljöarbete
(AFS 2001:1)

Att tänka på
I brådskande nödsituationer, ring
112 och tillkalla ambulans och/eller
polis.
Var beredd på att
• tala om vem du är och varifrån
du ringer.
• berätta vad som hänt och hur
många som är inblandade.

INFORMERA ÄVEN DE IDEELLA
OCH FÖRTROENDEVALDA
de förtroendevalda och
ideella som också kan hamna i en
situation som utlöser en krisreaktion.
Dessa grupper omfattas inte av
arbetsmiljölagen men behöver ingå i
KOM ÄVEN IHÅG

• beskriva typ av skada eller besvär.
• du kan behöva ge en
färdbeskrivning, se till att den finns
nedskriven i telefonen.

en risk- och sårbarhetsanalys på arbetsplatsen och informeras om det förebyggande arbetet och vilket stöd de kan få
efter en händelse.

• gå ut och möta ambulansen eller
annat uttryckningsfordon.

… och för församlingens verksamheter

Läs mer!

En arbetsgivares arbetsmiljöansvar omfattar
inte deltagare i församlingens olika verksamheter. För att deltagare ska känna sig trygga och
kunna få stöd om något händer är det bra att
genomföra en riskoch sårbarhetsanalys av
verksamheterna. Den har samma syfte som en

Ducatus nr 4/2019 har tema krisarbete.
Har du inte tillgång till det numret? Mejla till
lotta.person@svenskakyrkan.se så skickar hon en PDF.
internwww.svenskakyrkan.se/krishantering
tar upp hur kyrkan kan arbeta vid krishantering.

Produktion:
OTW,
08-50 55 62 00

riskbedömning, men har fokus på de aktiviteter
som deltagarna ska genomföra. Dokumentera
analysen skriftligen.
Utifrån analysen skrivs krishanteringsplaner
för att hantera händelser som kan drabba
deltagarna, oaktat vad som orsakat händelsen.
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Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation
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Webbplats: internwww.
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Har du tankar kring
detta särtryck?
Skicka ett e-brev till:
arbetsgivare@svenskakyrkan.se

