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1 Målsetting 
Den psykososiale oppfølgingen har som mål å fremme mestring i en akutt fase, opprettholde sosial 
fungering og bidra til at reaksjoner og symptomer dempes. Formålet er å forebygge framtidige 
helseproblemer og/eller sosiale problemer på sikt. 

2 Innledning 
Kommunen har etablert kriseteam for å kunne yte tilfredsstillende psykososial omsorg og støtte ved 
kriser, ulykker og katastrofer. Kriseteamet inngår som en del av kommunens beredskapsplan og er en 
del av kommunens psykososiale virksomhet. 

Kriseteamet er en tverrfaglig sammensatt gruppe som har ansvar for tidlig innsats med psykososial 
oppfølging. Kriseteamet har også i oppgave å medvirke til at rammede og berørte enkeltpersoner, 
familier og lokalsamfunn får tilbud om forsvarlig psykososial oppfølging og støtte fra det ordinære 
tjenesteapparatet, i etterkant av kritiske hendelser. 

Offentlig krisearbeid skal ikke overta oppgaver eller støttefunksjoner som et ordinært nettverk, 
selvhjelpsgrupper eller støttegrupper kan gi. Egenmestring, hjelp og støtte fra eget nettverk er for 
mange være tilstrekkelig, mens andre har behov av bistand. 

Oppdatert kunnskap om psykososial oppfølging og god organisering, tydelig ledelse og avklart 
forankring, vil sammen med klare innøvede rutiner bidra til å skape forutsigbarhet, redusere 
mulighetene for feil og legge til rette for gode rammer for krisehåndteringsarbeidet i kommunen. 

I veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer er en proaktiv tilnærming og tidlig 
innsats prinsipper som tillegges stor vekt. 

Planen for kriseteamet må sees i sammenheng med kommunens beredskapsplan for helse- og 
omsorgstjenestene. Planen er utarbeidet av Therese Netland og Jan S.Grøtteland. Planen skal 
revideres innen oktober hvert år.  

3 Begrepsbruk 
Proaktiv psykososial oppfølging innebærer at kommunen aktivt henvender seg direkte til den/de 
rammede og tilbyr støtte og bistand i en tidlig fase. Proaktiv innebærer videre at det etter en tid tas 
ny kontakt dersom den rammede umiddelbart etter katastrofen ikke ønsker/ikke er i stand til å ta 
imot hjelp. I oppfølgingsarbeidet skal det tilstrebes at de berørte får en fast, navngitt kontaktperson i 
kommunen som kan bidra til kontinuitet og helhetlig oppfølging.  

Psykososiale tiltak er målrettede tiltak som settes inn etter potensielt traumatiserende hendelser. 
Psykososiale tiltak iverksettes ved kriser, ulykker og katastrofer, med hensikt å normalisere 
livssituasjon, mobilisere nettverk og forebygge skade og sykdom. 

4 Lovverk og aktuelle veiledere 
Kommunen skal sørge for et helhetlig og samordnet hjelpetilbud til personer i sin kommune. En 
integrert del av dette tilbudet er å ha et koordinert tilbud av tjenester og psykososiale tiltak ved 
kriser, ulykker og katastrofer. 
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Lover som er viktige for kommunens samlede psykososiale oppfølging er blant annet 
sosialtjenesteloven, barneverntjenesteloven, opplæringsloven, barnehageloven og krisesenterloven 
mfl.. 

En premiss for enhver organisering er at den er innrettet på en faglig forsvarlig måte som sikrer 
forsvarlige tjenester. Retten til tjenester avhenger av den enkeltes individuelle behov. Kommunen 
skal sørge for at den enkelte får dekket sine behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester på 
forsvarlig måte, og dette kan innebære et bredt spekter av plikter/oppgaver for kommunen for å 
imøtekomme behovene. 

Kommunen skal yte forsvarlig døgnkontinuerlig hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner. Plikten 
til straks å tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når hjelpen er påtrengende 
nødvendig, er særskilt presisert i helse- og omsorgstjenesteloven. Plikten korresponderer med den 
individuelle retten til øyeblikkelig hjelp. Retten til øyeblikkelig hjelp gjelder også øyeblikkelige 
omsorgsbehov som oppstår akutt. 

Kommunen skal sørge for at den enkelte får dekket sine helhetlige behov for nødvendige helse- og 
omsorgstjenester på både kort og lang sikt. Hjelpebehovet må vurderes individuelt og kan ikke 
standardiseres ut fra hvilken rolle den enkelte har hatt i forbindelse med en traumatiserende 
hendelse. For eksempel kan pårørende ha stort behov for helsehjelp for egen del, og er da selv å 
regne som pasient med egne pasientrettigheter når han/hun anmoder om tjenestene til egen 
helsehjelp, eller blir tilbudt slik hjelp. Tjenestene må innrettes slik at den enkelte klarer å nyttiggjøre 
seg av tilbudet. 

Kommunen skal sørge for psykososial oppfølging ved kriser, ulykker og katastrofer av ethvert omfang 
og enhver karakter, enten det dreier seg om hendelser av mindre omfang eller hendelser av et slikt 
omfang og en slik karakter at det akutte hjelpebehovet er større enn tilgangen på ressurser. Dette 
innebærer ansvar for å ha en planlagt psykososial akuttberedskap for den daglige beredskapen og 
beredskap ved større kriser og katastrofer. Både helse- og omsorgstjenesteloven og 
helseberedskapsloven hjemler plikter for kommunen til å ha en forberedt helseberedskap. Lovene 
må ses i tett sammenheng, da de supplerer og utfyller hverandre. Kommunen skal yte bistand til 
andre kommuner ved ulykker og andre situasjoner dersom forholdene tilsier det. 

Helseberedskapsloven bygger på ansvarsprinsippet. Dette overordnede prinsippet for 
helseberedskapen innebærer at den som har det alminnelige ansvaret for en tjeneste, også har 
ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for den utøvende tjeneste under krig og ved 
kriser og katastrofer i fredstid. For å kunne gi forsvarlig helsehjelp skal det organiseres slik at de 
ordinære tjenestene scaleres opp og tilpasses behovet slik at mennesker som er rammet av ulykker 
og katastrofer blir tilstrekkelig ivaretatt. 

Spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt overfor kommunen for å bidra til forsvarlig kompetanse- 
og oppgaveoverføring.  

Plikten til å hjelpe innebærer å gi hjelp på en måte som yter personen omtanke og respekt, og som 
ikke krenker vedkommendes personlige integritet. 

Arbeidet i kriseteamet styres etter aktuelle veiledere: 
 "Mestring, samhørighet og håp" ISBN-nr.978-82-8081-428-9  

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mestring-samhorighet-og-hap-veileder-for-psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer
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"Etter selvmordet" ISBN-nr. 978-82-8081-234-6 

5 Helsehjelp 
Psykososiale tiltak som er aktuelle ved kriser, ulykker og katastrofer vil i noen sammenhenger være å 
anse som helsehjelp. Gjeldende regelverk i helsepersonelloven, helse- og omsorgstjenesteloven og 
pasientrettighetsloven, i forhold til blant annet taushetsplikt og dokumentasjonsplikt skal etterleves i 
kriseteamets arbeid. 

5.1 Taushetsplikt 
Personell som yter helsehjelp har både en tjenestebasert taushetsplikt og en profesjonsbasert 
taushetsplikt som reguleres i helse- og omsorgstjenesteloven og i helsepersonelloven. 

Personell som blir oppmerksom på behov for tiltak fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
skal informere om tjenestetilbudet. Personellet skal gi nødvendige opplysninger om 
pasienten/brukeren til den kommunale helse- og omsorgstjenesten dersom brukeren samtykker til 
dette, eller at det foreligger annet rettslig grunnlag for å avvike fra taushetsplikten i § 23 i 
helsepersonelloven. 

Helse- og omsorgspersonell har opplysningsplikt til barneverntjenesten ved mistanke om 
mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når barn har vist vedvarende og alvorlige 
atferdsvansker. 

5.2 Dokumentasjon 
I situasjoner der det kommunale kriseteamet blir aktivert, føres det en logg (4.2. Rapport fra 
innsatspersonell) for hendelsen, der det skal dokumenteres hvordan den aktuelle hendelsen ble 
håndtert og fulgt opp av kriseteamet. Loggen kan inneholde navn på berørte, hva slags informasjon 
som er gitt og hva som er planlagt av videre oppfølging. Det skal ikke skrives personlige 
helseopplysninger i loggen. Loggen arkiveres i CIM. 

Ved behov for oppfølging ut over kriseteamets arbeid vil ordinære tjenester overta oppfølgingen og 
opprette pasientjournal. Den som yter helsehjelpen skal nedtegne eller registrere relevante og 
nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen i pasientjournalen. Dokumentasjonen bør 
blant annet inneholde bakgrunnen for henvendelsen og en vurdering av den totale situasjonen for 
den rammede. Det kan innbefatte reaksjoner og psykisk status ved konsultasjon, tilgang på 
nettverksstøtte og behov for videre oppfølging. Det er viktig at observasjoner om psykiske reaksjoner 
inngår i journalnotatet ved undersøkelse i akuttfasen og ved behandling i etterkant av ulykker, med 
henblikk på senere vurdering og diagnostisering av potensielle psykiske ettervirkninger i behandlings- 
og erstatningsøyemed. Helseopplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, skal ikke 
dokumenteres annet sted enn i pasientjournalen. Ved overføring til andre tjenester og ved tverrfaglig 
samarbeid skal man følge retningslinjer for innhenting av nødvendig samtykke. 

Det skal dokumenteres om det er gitt råd og informasjon til pasient og pårørende, og hovedinnholdet 
i denne informasjonen. Hvis rammede har mindreårige barn, gjelder særlige regler om 
helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta barnas behov. Det skal føres i pasientens journal at 
vedkommende har barn, og hvilket arbeid som gjøres i den forbindelse. Hvis pårørende selv mottar 
helsehjelp, skal opplysningene føres i separat pasientjournal for den pårørende. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/etter-selvmordet-veileder-om-ivaretakelse-av-etterlatte-ved-selvmord
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Kriseteamene dokumenterer systematisk den administrative delen av virksomheten sin samt møte- 
og øvelsesvirksomhet i kommunens arkiv i ePorthe. Avvik skal meldes i QM+ 

6 Organisering 
Kriseteamet består av personer med tverrfaglig kompetanse, rekruttert fra avdelinger innen Enhet 
for levekår, Legetjenesten og Kirken. Ansvaret ligger under Enhet for levekår som også utpeker leder. 
Arbeidet ledes av en styringsgruppe på 3-4 personer bestående av leder, kommunelege, sokneprest 
og leder for Psykisk helse i kommunen. Kriseteamet kan suppleres med personell fra samarbeidende 
etater, som f.eks. politi, ved behov. Det skal være samarbeidsavtaler med instanser som ikke er 
kommunale. Teamet møtes minimum to ganger i året og til evalueringsmøte i etterkant av ulykker 
eller hendelser hvor kriseteamet har vært aktivert. Leder av kriseteamet har ansvar for å kalle inn til 
møter. Kriseteamets leder er fast medlem i kommunens kriseledelse. 

Kriseteamet kan fungere som støtteapparat for berørte og pårørende som har vært utsatt for store 
psykiske påkjenninger i forbindelse med alvorlig ulykke med personskade eller død, selvmord/alvorlig 
selvmordsforsøk, annen brå død, alvorlige ulykker og andre uforutsette krisesituasjoner. Kriseteamet 
kan bistå innsatspersonell med debrifing etter traumatiske opplevelser for å forebygge psykiske 
problemer. Kriseteamet kan gi veiledning til barnehager, skoler, institusjoner og bedrifter. 
 
Situasjoner må vurderes enkeltvis. Aktiveringen av kriseteamet vurderes opp mot hvordan ordinære 
tjenester i kommunen (fastlege, psykisk helsetjeneste mv.) kan stille opp. Ved hendelser som berører 
hele lokalsamfunn eller skolemiljøer (f.eks. ved seksuelle overgrep eller der barn eller unge 
forulykker) og ved katastrofer av større omfang, bør teamet mobiliseres så raskt som mulig og heller 
avpasse innsatsen etter behovet når man får mer oversikt. 

Det er kommuneledelse, nødetater, begravelsesbyrå og andre hjelpeinstanser som kan aktivere 
kriseteamet. Kriseteamet kan også gå inn i situasjoner på eget initiativ. Publikum skal henvende seg 
til de ordinære tjenestene evt. nødetatene i en krisesituasjon. Det er opp til nødetatene og 
kommuneledelsen å vurdere om hjelpen kan gis gjennom det ordinære tjenestene eller om 
kriseteamet skal varsles.  
 
Ved større hendelser vil varsling ofte skje via kommunens kriseledelse. Ved andre alvorlige 
hendelser, men av mindre omfang er kriseteamet avhengig av at noen melder fra om aktuelle 
hendelser. Politi, legevakt, brannvesen, begravelsesbyrå m.v. har tilgang til varslingslisten for 
kriseteamet.  
 
Det enkelte medlem i teamet står på en varslingsliste. Akuttinstansene følger dette oppsettet. Denne 
ordningen er ikke å betrakte som en vaktordning. Oppnås ikke kontakt med den første, søkes det 
nedover på listen. Den som kalles ut tar ansvar for å koordinere kriseteamets arbeid. 
 
De som kalles ut vurderer hvilke medlemmer som skal være aktive i forhold til behovet i hver enkelt 
situasjon, og i forhold til hvem som er berørt. På bakgrunn av de opplysninger som kommer fram skal 
kriseteamet kartlegge behov og vurdere hvordan disse kan dekkes. Det skal tas ansvar og initiativ til 
et psykososialt omsorgsarbeid, dersom dette ikke er ivaretatt av det naturlige nettverket, eller hvis 
nettverket har behov for støtte. Med naturlig nettverk menes i denne sammenheng familie, venner, 
nabolag, skole, arbeidskolleger, foreninger m.m.  
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Når Kriseteamet aktiveres, skal man ta kontakt med de rammede og følge dem opp aktiv (proaktiv 
tilnærming) i akuttfasen dersom de ønsker det. Der det er nødvendig skal kriseteamet bidra til å 
overføre nødvendig oppfølging til det ordinære hjelpeapparatet etter en hendelse. For berørte som 
ikke har følt behov for umiddelbar hjelp skal man bidra til at berørte får informasjon om hvor de kan 
henvende seg på et senere tidspunkt. Det skal tilstrebes kontinuitet slik at den som først kommer i 
kontakt med berørte holder kontakten med dem til andre kan ta over.   

Når kriseteamet aktiveres skal det opprettes kontakt med Politi/AMK eller andre aktuelle instanser 
for å avklare behov og informere om kriseteamets arbeid. Rådmannen skal holdes løpende orientert 
om kriseteamets aktivitet. Ved hendelser der kriseledelsen er aktivert i tillegg til kriseteamet, 
fungerer leder av kriseteamet som bindeledd mellom disse. 

Oppdatert informasjon om kommunens kriseteam, kompetanse og arbeidsmåte skal være tilgjengelig 
på kommunens nettside. Leder deltar i nettverk med de andre Lister-kommunene. Det skal utveksles 
informasjon om sentrale kontaktpersoner med tanke på hendelser som berører flere kommuner, og 
for at det kan innhentes assistanse fra nabokommunene. Dette kan være aktuelt ved store hendelser 
og i situasjoner der kommunens organisasjon eller kriseteamets medlemmer er direkte berørt. 

Tiltakskortene (pkt. 11) beskriver mer detaljert kriseteamets oppgaver ved aktuelle hendelser.  

6.1 Rammer og Økonomi 
Alle som er oppført på varslingslisten skal gjøre avtale om dette med sin nærmeste overordnede. 
Avtalen skal omfatte fristilling til arbeid i kriseteamet, nødvendig tid til faglig oppdatering, villighet til 
å ta på seg oppdrag utenom arbeidstid og hvilke kompensasjon som skal gjelde for dette. 

7 Opplæring og kompetanse 
Medlemmer i kriseteamet må ha både personlig egnethet og nødvendig kompetanse på krisearbeid. 
Styringsgruppen legger til rette for nødvendig opplæring, kompetansebygging og faglig oppdatering 
for kriseteamets medlemmer. Ledergruppen har ansvar for at alle medlemmer på varslingslisten får 
tilgang til erfaringsutveksling og at evaluering av hendelser der kriseteamet har vært aktivert foregår 
kontinuerlig. Det skal avholdes minst 2 samlinger i året for personell på varslingslistene for drøfting 
av aktuelle case og faglig oppdatering. De som stiller seg villige til å stå på varslingslisten gis mulighet 
til deltagelse på øvelser, aktuelle kurs, nødvendig oppdatering og faglig fordypning. 

8 Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet og bidrar til bedre og mer målrettet oppfølging, fordi 
erfaringskunnskap og fagkunnskap sees i sammenheng. Brukere og brukerorganisasjoner skal 
benyttes som en sentral rådgivende part i alt kvalitetsarbeid som berører utformingen av brukernes 
tjenester.  

I arbeidet med kvalitetsforbedring skal det fram til neste planrevisjon etableres rutiner for 
systematisk tilbakemelding og innhentning av erfaringer fra brukere av kriseteamets tjenester.  

9 Meldeplikt 
I situasjoner der det er grunn til å tro at barn blir mishandlet eller utsatt for andre former for alvorlig 
omsorgssvikt, er det meldeplikt til barnevernet.  
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Kontakt med hjelpere etter en krise kan føre til at vold avdekkes. Medlemmer av psykososiale 
kriseteam og andre hjelpere må derfor kunne forholde seg adekvat til denne problematikken og 
sørge for at familien får hjelp. Hjelpepersonell som kommer i kontakt med en familie etter en akutt 
voldsepisode, må skaffe seg informasjon om det er barn i familien og sikre at alle involverte, både 
barn og voksne, får tilbud om nødvendig oppfølging. Foreldre undervurderer ofte hvor mye barna har 
fått med seg av det som har skjedd i situasjoner der det har vært vold mellom foreldre. 
Undersøkelser viser at barna i familien vet om voldsepisodene mellom de voksne i de aller fleste 
tilfellene, også når de ikke har vært direkte til stede under hendelsen. De som kommer i kontakt med 
familien, bør derfor informere foreldrene og understreke betydningen av å snakke med barna om det 
som har skjedd. Vold som enten berører barn direkte, eller som barn har vært vitne til utløser 
meldeplikt.  

10 Ivaretakelse av hjelpere 
Kriseteamet skal, ved behov, bistå andre faggrupper i kommunen og kan medvirke til debrifing, gi råd 
og veiledning til f.eks. barnehager, skoler og andre aktuelle.   

Det skal legges til rette for at kriseteamets medlemmer kan opptre parvis. Videre skal det tas hensyn 
til krise- og katastrofearbeid er krevende og kan medføre slitasje og reaksjoner hos hjelperen. 
Hjelpere som har vært ute i krevende situasjoner skal gis tilstrekkelig mulighet for avlastning og 
støtte. Ledergruppen har ansvar for at det utvikles en kultur rundt kriseteamet som sikrer at 
medlemmene opplever seg ivaretatt. Kommunelegen fungerer som kontakt med legesenteret og 
fastlegene. Psykologer i kommunen har veiledning som en del av sin oppgave og er en ressurs som 
kan bistå hjelpere ved behov. 

10.1 Frivillige 
Naturlig nettverk, naboer, samt lag og foreninger innen frivillig sektor kan representere en stor 
ressurs. I oppfølging av berørte skal man alltid kartlegge nettverk og i den grad det er mulig skal man 
samarbeide med berørte om å aktivere lokalt nettverk og frivillige aktører. 

Frivillige som yter hjelp og blir eksponert for følelsesmessige belastninger skal gis tilbud om 
avlastningssamtale og støtte i den grad det er behov for dette.  

11 Samarbeid med 2.linjetjenesten 
Det lokale Helseforetaket skal bistå kommunen med veiledning ved kriser og ulykker. Kommunelegen 
og fastlegene er bindeledd til Helseforetaket. Kriseteamet skal bidra til at mennesker som er i behov 
for oppfølging i 2.linjetjenesten blir henvist dit.   

12 Mediehåndtering  
Media er en viktig informasjonsaktør i et åpent og demokratisk samfunn. Deres behov for 
informasjon må likevel underordnes behovet for å skjerme rammede for pågående medier. Særlig 
gjelder dette barn og unge. Når det anses som nødvendig skal medlemmer av Kriseteamet selv ta 
initiativ til å gi råd og veiledning til berørte som er i en sårbar situasjon. Veiledningen bør også 
inneholde råd om de berørtes egen bruk av sosiale medier, hva de lar seg eksponere for og hvordan 
de selv eksponerer seg. Det kan også være situasjoner der berørte i en akuttsituasjon bør rådes til å 
avstå fra å se eller lytte til nyhetsoppslag med sterke inntrykk. Se råd i veilederen s 45.  
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Medlemmene i kriseteamet skal ikke svare på henvendelser fra pressen. Det er kommuneledelse og 
ordføreren sitt ansvar. Kriseteamet må sørge for at rådmann og kriseledelse holdes løpende orientert 
om arbeidet i kriseteamet. 

13 Tiltakskort 
Tiltakskortene er arbeidsdokumenter som oppdateres kontinuerlig og er derfor ikke en del av den 
overordnede planen. 

13.1 Aktivering av kriseteamet 

13.2 Alvorlig ulykke 

13.3 Selvmord  

13.4 Bistand mellom nabokommuner 

13.5 Behov for tolk 

13.6 Leder og ledergruppens oppgaver 

14 Telefonliste 
Alle aktuelle nødinstanser har, til enhver tid, oppdatert telefonliste. 

15 Styringsgruppe for Kriseteamet 
Styringsgruppen består av: 
Leder: Familiekonsulent, Jan S.Grøtteland 
Kommunelege: Johan Unhammer 
Sogneprest: Leiv Gunnar Skiftun 
Avdelingsleder i psykisk helse: Therese Vidringstad 

16 Aktuelle samlingssteder i kommunen 
Til internt bruk. Vil variere etter behov. 
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