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Handlingsplan for psykososialt kriseteam i Skaun 
 

En handlingsplan skal være et redskap hvor teamets medlemmer raskt får hjelp til å se hvilke 
tiltak som skal settes i verk og i hvilke prioritert rekkefølge. 

 

Trinn Handling Ansvar Vedlegg 
1. Vurder om psykososial støtte skal 

ytes 
To team- 
medlemmer  
vurderer tiltak 

Vedlegg A 

2. Vurdere hvilke personer har behov 
for hjelp og hvilken type hjelp som 
skal settes inn: 
- telefonisk rådgivning, individuell 

eller gruppesamtale 
- fullt etablert støtte og nformasjons- 

apparat 
- varsle medlemmene, evt. lokale 

ressurspersoner  

Leder evt. andre i 
teamet 

Vedlegg B 
- Varslingsliste 
 
Vedlegg C 
- Registreringsskjema 

3. Sette i verk og gjennomføre tiltak: 
a) Ved hendelser som ikke krever 

opprettelse av mottakssentral. 
b) Ved henvendelser som 

kreveropprettelse av 
mottakssentral. 

Leder fordeler 
oppgaver 

Vedlegg D 
- Om hvordan yte 

praktisk støtte til 
involverte 

 
Vedlegg E 
- Hvordan møte 

pårørende ved brå 
død og uventet død 

 
Vedlegg F 
- Organisering av 

mottakssentralen 
4. Vurder behov for fellessamlinger: 

- Uformell debrifing (følelsesmessig 
utlufting) holdes samme dag   

- Formell debrifing, holdes innen 3 
dager 

- Andre fellessamlinger (eks.skole) 

Leder tar initiativ 
til debrifing 

Vedlegg G 
- Innsatspersonell 
- For involverte, følg 

punktene på 
 
Vedlegg G 
- Planverk for 

skoler/barnehager 
 



5. Vurdere videre oppfølging fra 
hjelpeapparatet: 
  -    Drøftes i teamet 

Involverte 
teammedlemmer 

Vedlegg H 
- Indikasjoner på 

behov for videre 
oppfølging 

6. Videre informasjon i samarbeid med 
politi og andre: 
- til pårørende 
- til publikum 
- til kommuneledelsen 
- informasjon om psykiske 

reaksjoner og førstehjelp ved 
ulykker m.m. 

- informere de andre medlemmene 
når teamet har vært ute på oppdrag 

Involverte 
teammedlemmer 
 
Politi har kontakt 
med pressen 
 
Rådmann og 
ordfører 

Se kommunale 
beredskapsplaner 

7. Debriefing av teamet Involverte 
teammedlemmer 

 

8. Evaluering av teamet innsats og 
rapportering 

Involverte 
teammedlemmer 

Loggbok 
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