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Inledning 

 

Anställda, besökare eller förbipasserande kan råka ut för små eller stora 

olyckor eller drabbas av akut sjukdom.  

 

 

Akutvård 

 

Vid allvarlig olycka eller akut sjukdom: ring 112! 

 

Närmaste akutmottagning finns på Södersjukhuset. 

 Öppet dygnet runt 

 Adress: Sjukhusbacken 10 (vid Ringvägen) 

 Telefon: 616 10 00 (växel) 

 www.sodersjukhuset.se 

 

 

Första hjälpen 

 

På varje våningsplan finns personer som kan ge första hjälpen/hjärt-

lungräddning. Vilka det är framgår av listan bredvid våningens 

utrymningsplan. 

 

 

Hjärtstartare 

 

En självinstruerande hjärtstartare, defibrillator, finns i receptionen och 

två finns på plan 6, hos enheten för Beredskap och krisstöd. 

 

Hjärtstartaren är ett komplement till en första hjälpen-insats. För att 

kunna använda den måste man vara utbildad i första hjälpen. Så snart 

man öppnar apparaten ger den instruktion: ”Starta hjärt-lungräddning!”  

Receptionspersonalen är utbildad i att använda hjärtstartaren.  

 

 

Befarat dödsfall 

 

Om en medarbetare eller besökare drabbats av akut sjukdom eller olycka 

på kontoret men trots insatser inte återfått medvetandet; ring 112  

Larmcentralen ser till att läkare, ambulans och polis skickas till platsen. 

 

 

Mindre sårskador 

 

På varje våningsplan finns en förstahjälpen-tavla med plåster och enklare 

förbandsmaterial. Medarbetare på Inköp och internservice kontrollerar 

och fyller regelbundet på tavlorna.  

 

Om något material ändå skulle ha tagit slut, anmäl vad som saknas till 

servicemail@redcross.se 

 

Fortsättning på nästa sida 
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Krisstöd 

 

Det finns ett antal personer i Mariahuset som är krisstödsutbildade.  

Vilka det är framgår av listan bredvid våningens utrymningsplan. 

 

 

Utbildning 

 

Alla anställda uppmuntras att genomgå utbildning i första hjälpen/HLR. 

Utbildning erbjuds regelbundet och genomförs på arbetstid. 

 

 

Anmälan av tillbud 

och arbetsskada 

 

Allvarliga tillbud, personskador och dödsfall ska alltid rapporteras av 

närmsta chef till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket med kopia till 

HR-avdelningen. 

 

Mer information och skadeanmälningsblanketter finns på  

Rednet: http://rednet.redcross.se/Personal/Min-

anstallning/Arbetsmiljo/Anmalan-av-tillbud-och-arbetsskador/ 
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