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Rutiner för rapportering av olycksfall och olyckstillbud
Vem ska rapportera?

Rapporteringsplikt gäller all personal och alla studenter vid Tekniska
Högskolan, oavsett studieort.

Vad ska rapporteras?

Alla olycksfall eller olyckstillbud som inträffar på, eller på väg
till/från, plats där verksamhet bedrivs i Tekniska Högskolans regi ska
rapporteras enligt denna rutin.

Varför ska rapportering
ske?

Rapportering ska ske för att arbetsgivaren ska kunna vidtaga de
åtgärder som erfordras för att förhindra att liknande olyckor, eller
olyckstillbud, inträffar i framtiden. Denna process syftar också till att
allmänt skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö.

Hur ska rapportering
ske?

Den som råkar ut för olycksfall eller olyckstillbud ska snarast fylla i
den för ändamålet avsedda blanketten, B-JTH-60-001S, Rapport
om olycksfall eller olyckstillbud. Blanketten finns på JTH:s intranät
och på hemsidan för studenterna. Rapporten lämnas ifylld till berörd
avdelningschef. I de fall den drabbade inte själv kan fylla i rapporten
åligger det avdelningschefen att se till att blanketten blir ifylld.

Vad ska hända med
rapporten?

Avdelningschefen
 skickar rapporten vidare till personalens huvudskyddsombud,
administrativ chef samt ordföranden i HITECH.
 vidtar, där så är möjligt, omedelbart erforderliga åtgärder eller
tar fram förslag till åtgärder i samarbete med skyddsombuden.

Blankett B-JTH-50-001C, 2012-11-05 Ref. I-JTH-50-001

Administrativ chef ansvarar för att
 kontakterna med Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan
sker enligt gällande regelverk
 den drabbade informeras om försäkringsskyddet
 olyckan/olyckstillbudet får en punkt på dagordningen vid
nästkommande möte med JTH:s arbetsmiljökommitté. Vid
detta möte presenteras avdelningens åtgärdsprogram för att
liknande olycka/incident inte skall inträffa igen.
Vad gäller vid svårare
olycksfall eller dödsfall?

Vid behov av krishantering hänvisas till speciella rutiner.
För personal, se intranätet JTH/Stöd och service/Kris och beredskap.
För studenter, se http://hj.se/jth/student/kris-och-beredskap.html.

