VARSLINGSPLAN
Gjelder for:

Dato: xx.xx.2022

AMBULANSE
BRANN
POLITI
Arbeidstilsynet
Giftinformasjonssentralen
Brann med akutt forurensning
Legevakt fellesnummer
Den skadede eller den
som oppdager ulykken
Ved personskader som
trenger akutt
behandling
- Ta
skadestedsledelse
- Sikre skadestedet
- Ring Ambulanse 113
- Ring politiet 112
- Kontakt nærmeste
leder ved
personskader som
trenger legehjelp
•
•
•
•
•
•

Nærmeste leder,
eller kontoret
- Varsle
nødetater hvis
ikke gjort
- Varsle daglig
leder
- Varsle
arbeidstilsynet

113
110
112
73 19 97 00
22 59 13 00
110
116117

Daglig leder
- Straks
- Gjøre det forrige
ikke har gjort
- varsle verneombud
- kontakte pårørende
(se under)
- Kontakte
kommunenes
kriseteam ved
behov, evt
kriseteam i den
skadedes kommune

Daglig leder
- Straks etterpå
- Ved skade:
- Informere NAV
- Informere
forsikringen
- Følge opp den
skadede
- Rapportere
hendelsen

Når det ambulanse og politi ringes til: Oppgi hvem som ringer, hvem som er skadet,
adressen/stedet skaden har skjedd, hva som er skjedd og om mulig alvorlighetsgrad.
Oppgi firma navnet på arbeidsgiver.
Dersom behov og mulig, møte dem og lose dem til skadested.
Ved alvorlig skade kan pårørende kontaktes av leder. Sjekk at den som svarer er
pårørende, og informer kun om at det har skjedd og hvor pårørende kan henvende seg
for å komme i kontakt med den som er skadet.
Ved dødsfall vil pårørende bli kontakte av politiet.
Dødsfall kan varsles av prest til pårørende.

Telefonliste
Stilling:
Daglig leder
Leder, brannforebyggende enhet
Verneombud

Navn
Xxx xxx
Xxxxx xxxxx
Xxxx xxxx

Telefonnummer
Xx xx xx xx
Xx xx xx xx
Xx xx xx xx

Kommunenes kriseteam

Xyz xyz

Xx xx xx xx

Varslingsplan fylles ut for hver arbeidsgiver, sammen med verneombud og andre impliserte. Titler og
annet justeres til å passe den enkelte arbeidsplass. Gjennomgås med alle ansatte.
Varslingsplanen sjekkes jevnlig, og oppdateres og ved alla endringer, og distribueres til alle ansatte

