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1. Mål og prinsipper for beredskapsarbeidet
Formålet med Helse- og sosialberedskapen er å verne liv og helse og bidra til at befolkningen
kan tilbys nødvendig medisinsk behandling, pleie og omsorg samt sosiale tjenester i kriser og
katastrofer i fredstid og i krig.
Helse- og sosialberedskapen skal også verne befolkningen mot radioaktivt nedfall og
strålingsulykker, mot smittsomme sykdommer og mot bruk av biologisk og kjemiske midler.
Videre skal beredskapen verne mot mat- og vannbårne sykdommer, fremmedstoffer i mat, for
og drikkevann samt overførbare alvorlige sykdommer mellom dyr og mennesker (zoonoser)
og andre smittsomme sykdommer.
Planen skal bidra til å sikre forsvarlig håndtering innen kommunenes ansvarsområder ved
akutte og ekstraordinære situasjoner som har eller kan få betydning for befolkningens helse
og/eller helsevesenets funksjonsdyktighet.
Ansvarsfordelingen og kriseorganiseringen i helse- og sosialforvaltningen hviler på følgende
grunnleggende beredskapsprinsipper:

- Ansvarsprinsippet: Den virksomhet som har ansvar for et fagområde/tjenestetilbud i en
normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og håndtering
av ekstraordinære hendelser.

- Dette gjelder også ansvaret for nødvendig beredskapsforberedelser og håndtering av
ekstraordinære hendelser.

- Nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på lavest mulig operative nivå.
- Likehetsprinsippet: Den organisasjonen man etablerer under kriser og i krig skal være
mest mulig lik organisasjonen man opererer med til daglig.
Kommunen plikter å utarbeide en beredskapsplan for sin helsetjeneste i samsvar med lov om
helsemessig og sosial beredskap av 23.06.2000.
Beredskapsplanleggingen på helse, omsorgs- og sosialområdene skal være samordnet med
kommunens øvrige beredskapsplaner og med planleggingen i helseforetakene, bl.a. i forhold
til behovet for økt evne til å motta pasienter i situasjoner hvor sykehus må frigjøre kapasitet til
å behandle nye pasienter. Planleggingen skal også ta høyde for beredskapsoppgavene knyttet
til miljørettet helsevern, herunder samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet, Mattilsynet,
Folkehelseinstituttet, brannvern og forurensningsmyndighetene.
Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan.
Se figur 1 vedlegg : Varslings- og rapporteringslinjer i helsesektoren ved kriser
Se figur 2 vedlegg : Varslings- og rapporteringslinjer ved atomhendelser
Se figur 3 vedlegg: Varslings- og rapporteringslinjer når Mattilsynet håndterer en
krisesituasjon
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2. Varsling og etablering av beredskap i Tranøy kommune.
Når en ulykke/krisesituasjon har oppstått eller er i ferd med å oppstå, er det nødvendig å
varsle for å utløse hjelp fra helse- og sosialtjenesten og eventuelt iverksette nødvendig ledelse
og koordinering i forvaltningen. Varsling innebærer likevel ikke automatisk iverksetting av
tiltak. Det er viktig å ha lav terskel for å videreformidle informasjon i linjen for på denne
måten å sikre at aktører og beslutningstakere i helse- og sosialtjenesten og –forvaltningen er
best mulig informert. På bakgrunn av informasjonens innhold må mottaker likevel vurdere om
tiltak skal iverksettes, herunder viderevarsling.
Tranøy kommunes psykososiale kriseteam består av følgende:
Psykiatrisk sykepleier
Sosialleder
Helsesøster
Virksomhetsleder hj. tjenesten
Sogneprest
Kommunelege
Rådmann

Kommunens psykososiale
kriseteam er en beredskap
i omsorg som umiddelbart kan
settes inn etter behov.

Kommunelege vil være faglig medisinsk bindeledd overfor
- AMK
- LRS-legen
- Helsetilsynet i fylket/fylkesmannens helseavdeling (fylkeslegen).
Øvrige kommunale ansatte vil bli innkalt etter behov. Ordfører innkalles også etter behov, og
særlig i saker der det gis uttalelser til media.
Kriseteamet etableres på Helsesenteret – Stonglandseidet, møterommet eller rom som egner
seg.
Dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner som kan ha negative konsekvenser for
økonomiske verdier eller negative konsekvenser på drift eller produksjon, skal ordfører og
rådmann kontaktes.
Ressurser fra andre kommuner eller helseforetak.
- Ambulanser, stasjonert i nærliggende kommuner.
- Personell (nøkkelpersoner som kan varsle legesentra, lokale virksomheter, sorggrupper).
- Materiell (akuttenheter, sivil-enheter, spesialutstyr).
Dersom forholdene tilsier det skal helsetjenesten i kommunen yte bistand til andre kommuner
ved ulykker og andre akutte situasjoner. Anmodningen om bistand fremmes av den kommune
som har bistandsbehovet. Den kommunen som mottar bistand, skal yte kommunen som bidrar
med hjelp, kompensasjon for utgifter som pådras, med mindre noe annet er avtalt.
Kommunehelsetjenesteloven §1-6.
Politiet er pålagt å forestå samordning ved redningsaksjoner der liv og helse er truet,
- Det ekskluderer ikke de ordinære lover- om helsepersonell, kommunehelsetjeneste,
spesialhelsetjeneste, smittevern eller tilsyn.
- Tvert imot, det skal muliggjøre en effektiv samordning av de forskjellige
samfunnssektorer, som har hvert sitt selvstendige ansvar.
- En lege (LRS-legen) inngår i redningsledelsen i politidistriktet.
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Fylkesmannen kan beslutte å overta den koordinerende ledelsen ved hendelser som strekker
seg ut i tid/eller geografisk område. Fylkeslegen inngår i Fylkesmannens ledelse.

3. Psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer
Begrepsavklaring:
A) Kriser og B)Katastrofer;
- Dramatiske og traumatiserende hendelser som påvirker enkeltmennesker (A) eller grupper
(B), og som normalt går utover det enkeltmennesker takler alene eller ved hjelp av sosiale
nettverk.
- Eks. traumatiske dødsfall, enkelt/storulykker, nestenulykker, trusselsituasjoner, vold.

-

Psykososial oppfølging.
En helhetlig og behovsrelatert hjelp til mennesker etter en akutt oppstått krise- eller
katastrofesituasjon.
Eks. medisinske, psykologiske, pedagogiske, sosiale, praktiske, økonomiske, juridiske,
rettsmedisinske tiltak eller religiøs bistand.

Rutiner for oppfølging
KRISER
VOLDTEKT

SELVMORD
MORD

KRYBBEDØD/
BRÅ BARNEDØD

ULYKKER

KATASTROFER
NATURKATASTROFER

STORE
ULYKKER
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4. KRISER
4.1. VOLDTEKT OG SEKSUELLE OVERGREP
Definisjon:
Voldtekt eller andre seksuelle overgrep innebærer å bli tvunget til eller presset til seksuelle
handlinger mot sin vilje. Et offer for voldtekt kan være mann eller kvinne, voksen eller barn.
Når slike overgrep skjer innen familien har de som oftest en sammenheng med familiens
totale fungering som rollefordeling, samspillsmønstre og omsorgsevne. Slike overgrep krever
en omfattende oppfølging av hele familien på ulike nivå. De rutinene som beskrives under er
tenkt å gjelde i akutte voldtekter/overgrep som engangshendelser og ikke overgrep i familien.

A) MOBILISERINGSFASEN
Mål: Å få vite om og sikre kontakt med alle som trenger psykososial oppfølging etter
voldtekt, og samordne de som skal være ansvarlig for hjelpen som ytes.
Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom klare skriftlige rutiner for å tilby voldtektsoffer og
eventuelle pårørende kontakt med kriseteam, evt. egne oppfølgingsteam ved legevakt eller
lignende.
Varsling:
Ansvarlig i kriseteamet for eksempel psykiatrisk sykepleier kontaktes av legevakt, lege
eller politi.
Informerer lege, legevakt og politiet om den bistand kriseteamet kan yte i forbindelse med
voldtekt og oppfordre alle om å forespørre voldtektsutsatte om vedkommende ønsker
kontakt med kriseteamet og om representant for teamet kan ta kontakt.
Ansvarlig i kriseteamet tar kontakt.

Målgruppe og kriterier for oppfølging:
Offeret for voldtekten
Ektefelle og annen familie
Foreldre til unge overgripere

B) AKUTTFASEN
Mål: Roe ned og begrense opplevelsen av kontrolltap ved å redusere stress, gjøre
akuttreaksjoner mulig å kontrollere, og bidra til støtte, informasjon og oversikt, slik at den
som er rammet så raskt som mulig kan gjenvinne og gjenoppta tidligere funksjoner.
Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom emosjonell førstehjelp (se tiltak), informasjon og
rådgivning, mobilisering av støtte fra nettverk og eventuelt organisering av praktisk juridisk
hjelp.
Koordinering og ansvarsfordeling:
Psykiatrisk sykepleier i kriseteamet får ansvar for å ta kontakt med den som er rammet og
tilby hjelp. Det er ønskelig at den som får ansvaret for denne kontakten har kunnskap om
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reaksjoner på voldtekt og overgrep spesielt, og om krisereaksjoner og kriseintervensjon
generelt. Det kan også være gunstig at to faste fagpersoner i kriseteamet har ansvaret for
oppfølging av slike saker, for eksempel lege og sykepleier, eller sosionom og sykepleier.

Arbeidsform:
Direkte oppfølging ved kartleggingssamtaler, informasjon og emosjonell førstehjelp.
Indirekte gjennom informasjon, undervisning og veiledning til politi og helsevesen og vanlige
reaksjoner på voldtekt, samt tips om tilrettelegging og ivaretakelse ved undersøkelser og
avhør. Den som er voldtatt er spesielt sårbar og risikoen er stor for at rutiner rundt
undersøkelse og avhør krenker og traumatiserer vedkommende på ny. Den som er offer for
overgrep må derfor møtes på en sensitiv og varsom måte.

Tiltak:
Tilbud om følge til undersøkelse og avhør dersom det ikke er naturlig at noen i nettverket
gjør dette (dersom kriseteamet kommer inn umiddelbart etter hendelsen).
Hjelp til å kontakte advokat.
Hjelp til mobilisering av venner og familie etter hendelsen, slippe å være alene.
Gjennomgang av hendelsen med fokus på fakta og tanker (se tiltak) og normalisering av
reaksjoner. Dersom den som er utsatt opplever sterke psykiske reaksjoner er det viktig
med støtte.
De fleste som blir utsatt for vold og krenkelser vil ha et stort behov for å være i situasjoner
de kjenner seg trygge og unngå situasjoner som gjør dem usikre.
Tilbud om hjelp til å informere nær familie om overgrepet.
Informasjon til pårørende om vanlige reaksjoner etter voldtekt og råd om hvordan de kan
være til støtte.
Tilbud til følge til videre avhør og møter.
Vurdere behov for henvisning til spesialhelsetjenesten, praktisk hjelp, avlasting mv.
Støttesamtaler med fokus på pårørendes reaksjoner og hjelp til å takle disse.
Tidsramme og overføring til videre oppfølging:
Akuttfasen defineres ofte som den første uke etter en traumatisk hendelse. De fleste
voldtektsoffer vil trenge oppfølging utover dette. Gjerne oppfølging i form av
støttesamtaler og gjentatt vurdering av behov for henvisning til spesialhelsetjenesten den
første måneden.
Det er en fordel om den som har etablert kontakt til vedkommende i akuttfasen kan følge
opp videre. En stor del av dem som opplever voldtekt utvikler PTSD (post traumatisk
stress). Dette nødvendiggjør kartlegging/screening for dette og sikring av hjelp hos
psykolog/psykiater for traumespesifikk behandling
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4.2 SELVMORD
Definisjon:
Ved selvmord forstår vi en bevisst og villet handling, som individet har foretatt for å skade
seg selv, og hvor skaden har ført til døden.

A) MOBILISERINGSFASEN
Mål: Skaffe oversikt over og kontakt med alle nære etterlatte som trenger psykososial
oppfølging etter et selvmord, for å igangsette adekvat bistand så snart som mulig. Kalle inn og
samordne de som skal være ansvarlig for hjelpen som ytes.
Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom skriftlige rutiner som er klare i forhold til varsling
og henvisning, samt målgruppe for hjelpetiltak, og kriterier for oppfølging av etterlatte ved
selvmord.

Varsling:
Politiet får kjennskap til selvmordet (fra pårørende, lege, prest etc.)
Politiet varsler kriseteamet og orienterer om selvmordet.
Kriseteamets leder informerer resten av teamet om situasjonen for å sikre koordinert
oppfølging.
Etterlatte blir kontaktet av kriseteam.
Målgruppe og kriterier for oppfølging er etterlatte ved fullbyrdede selvmord, ikke
selvmordsforsøk. (For oppfølging etter selvmordforsøk fins egne rutiner tilknyttet sykehus).
Eventuell arbeidsplass, skoleklasser og andre ”minisamfunn” sikres ivaretakelse gjennom
egne kriseplaner.

B) AKUTTFASEN
Mål: Roe ned og begrense opplevelsen av kontrolltap ved å redusere stress, gjøre
akuttreaksjoner mulig å kontrollere, og bidra til støtte, informasjon og oversikt, slik at den
som er rammet så raskt som mulig kan gjenvinne og gjenoppta tidligere funksjoner.
Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom emosjonell førstehjelp (se tiltak), informasjon og
rådgivning, mobilisering av støtte fra nettverk og eventuelt organisering av praktisk juridisk
hjelp.

Koordinering og ansvarsfordeling:
Leder av kriseteamet leder/koordinerer oppfølgingen.
Prest og/eller politi varsler pårørende ved personlig fremmøte til hjemmet når andre enn
pårørende finner avdøde.
Politi, prest, lege, evt. psykolog/psykiatrisk sykepleier drar hjem til nærmeste etterlatte
umiddelbart etter varsling.
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Arbeidsform:
Direkte, i form av samtaler for å kartlegge behov for hjelpetiltak, gjennomgang av
hendelsesforløpet og støttesamtaler (Se tiltak).
Indirekte, i form av evt. råd og veiledning til involverte hjelpeinstanser (politi, lege etc.),
og skoler, arbeidsplasser mht. tilrettelegging for nære etterlatte.
Hjelp til å mobilisere nære sosiale nettverk som kan komme til å være hos de etterlatte
Tiltak:

-

-

-

Sørge for emosjonell førstehjelp gjennom omsorg, skjerming og informasjon. Emosjonell
støtte og stressreduksjon vil være avgjørende før en kan nå etterlatte med annen
informasjon.
En person i kriseteamet (eks. lege, prest, psykiatrisk sykepleier) går systematisk gjennom
hendelsen med de nærmeste berørte. NB! Her er det viktig at informasjonen har utspring i
innsatspersonell med forhåndskunnskap om hva som har skjedd (evt. gi tilbud om at politi
kommer og orienterer).
Informere om vanlige reaksjoner på traumatiske hendelser og råd om hvordan disse kan
dempes (www.krisepsyk.no/ Klikk på Temasider, deretter på Traumer).
Tilbud om følge til identifisering, gjennomføring av syning, minnestund og begravelser
( Se ritualer).
Dersom barn er de nære etterlatte:
Råd mht. barn som pårørende, og barn og ritualer, (www.krisepsyk.no – Klikk på
Temasider, deretter på Barn).
Informere foreldre om barns reaksjoner og behov for støtte etter traumatiske dødsfall
(www.krisepsyk.no/Klikk på Temasider, deretter på Sorg).
Hjelp til å informere barnet om det som har skjedd (www.krisepsyk.no/Klikk på
Temasider, deretter på Sorg).
Undersøke om nær familie/sosialt nettverk er tilkalt for å bistå familie/nærmeste berørte
gjennom de første døgnene.
Vurdere behov for praktisk hjelp med krevende omsorgsoppgaver.
Medisinsk konsultasjon/behandling kan være nødvendig.
Dersom avdøde var i arbeid, sørg for at vedkommendes arbeidsplass, samt etterlattes evt.
arbeidsplass blir orientert slik at de kan iverksette sine tiltaksplaner ved selvmord. Dette
må skje i samarbeid med de etterlatte.
Det er viktig med tiltak for venner når unge mennesker har tatt livet sitt, fordi det hos
denne gruppen vil være økt risiko for ”smitteeffekt” for nye selvmord. Ungdomsgrupper
søker sjelden hjelp for egen del, og kan slite med mange vonde reaksjoner på det som har
skjedd. Ved tiltak for vennegruppen er det viktig å innhente og samarbeide med de
etterlatte, dersom mulig. En skal også huske at venners deltakelse etter et selvmord kan
være en betydelig støtte for den etterlatte familien. Aktuelle tiltak for å ivareta de unge
kan være:
Gjennomgang av hendelsesforløpet, normalisering av reaksjoner, og informasjon om
selvhjelpsmetoder.
Fange opp ungdom som trenger tettere oppfølging.
Informasjon om selvmord og hvordan det skjedde (dersom familien synes det er greit).
Mange unge vil gjerne støtte opp om den nærmeste familien til sin avdøde venn, men kan
være usikre på hvordan dette skal gjøres, og hjelp til å komme over den første barrieren
kan være viktig.
Tilbud om info. Til skole og eventuelt arbeidsplass (i samråd med de etterlatte), for å
redusere ryktespredning og engstelse.
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-

Aktuelle tiltak:
Råd om gjennomføring av ritualer, for eksempel organisering av besøk på dødsstedet.
Forberedelser på minnestund og begravelse, evt. være med å utforme (dersom de
nærmeste etterlatte ønsker det).

Tiltak for skole/barnehage må samkjøres med skolens eller barnehagens egne planer for
kriser og dødsfall.
Tiltak for innsatspersonell/hjelpere: I enkeltsaker er det vanligvis ikke nødvendig med
oppfølging av innsatspersonell ved selvmord, men det er viktig med regelmessig
gjennomgang omkring hvordan hjelpetiltakene fungerer.
Tidsrammer og overføring til videre oppfølging:
Akuttfasen da Kriseteamet iverksetter en del tiltak avsluttes ofte etter 1 uke (etter
begravelsen).
I en liten kommune som Tranøy vil det være kriseteamets fagpersoner som følger opp
videre. Teamet lager da en plan for videre oppfølging av familien eller ulike
enkeltindivider eller grupper som er berørte.

4.3 MORD
A) MOBILISERINGSFASEN
Mål: Skaffe oversikt over og kontakt med alle nære etterlatte og pårørende som trenger
psykososial oppfølging etter et mord, for å igangsette adekvat bistand så snart som mulig.
Kalle inn og samordne de som skal være ansvarlig for hjelpen som ytes.
Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom skriftlig rutiner som er klare i forhold til varsling
og henvisning, samt målgruppe for hjelpetiltak, og kriterier for oppfølging av etterlatte og evt.
andre rammede ved mord.
Varsling: Skjer gjennom oppdaterte navn- og telefonlister over oppfølgingsansvarlige som
danner utgangspunkt for varslingsrutinene:
Politiet får kjennskap til mordet.
Politiet varsler kriseteamet og orienterer om mordet, i overenskomst med etterlatte.
Kriseteamets leder informerer resten av teamet om situasjonen for å sikre koordinert
oppfølging.
Etterlatte og rammede blir kontaktet av kriseteamet.
Målgruppe og kriterier for oppfølging vil være etterlatte etter avdøde, og evt. andre
rammede (for eksempel gjerningsmannens pårørende). Det må poengteres at selv om andre
grupper enn etterlatte omtales i det følgende, må de etterlatte alltid ha førsteprioritet.

B)AKUTTFASEN
Mål: Dempe akuttreaksjon og begrense opplevelsen av kontrolltap ved å redusere stress, gjøre
akuttreaksjoner mulige å kontrollere. Og reetablere en viss orden og struktur, slik at nærmeste
etterlatte og gjerningsmannens pårørende på lengre sikt kan gjenvinne og gjenoppta tidligere
funksjoner.
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Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom klare skriftlige rutiner for emosjonell førstehjelp
og ivaretakelse, informasjon og rådgivning, ritualer, mobilisering av sosial nettverkstøtte, og
eventuelt organisering av praktisk eller juridisk hjelp (bistandsadvokat).

Koordinering og ansvarsfordeling:
Leder av kriseteamet leder/koordinerer oppfølgingen.
Prest og/eller politi varsler etterlatte og gjerningsmannens pårørende – ved personlig
fremmøte til hjemmet.
Politi, prest, lege, evt. psykolog/psykiatrisk sykepleier drar hjem til nærmeste etterlatte og
gjerningsmannens pårørende umiddelbart etter varsling.
Obs! Fagfolk som tar kontakt må kjenne at de er handlingskompetente i den enkelte
situasjon (jfr. Klare å takle særskilte traumatiske omstendigheter).
NB! Politiet vil stadig ha kontakt med etterlatte i forhold til vitneforklaring m.m.
Voldskoordinator hos politiet blir derfor en viktig samspillspartner for kriseteamet – og
koordinering av kriseteamets arbeid opp mot politiet blir svært viktig.
Arbeidsform:
Direkte, i form av samtale for å kartlegge behov for hjelpetiltak, gjennomgang av
hendelsesforløpet og støttesamtaler (se Tiltak).
Indirekte, i form av evt. råd og veiledning til involvert hjelpeinstanser (politi, lege etc.),
og skoler, arbeidsplasser mht. tilrettelegging for nære etterlatte og gjerningsmannens
pårørende.
Hjelp til å mobilisere sosiale nettverk.
Tiltak:
Sørge for emosjonell førstehjelp gjennom omsorg, skjerming og informasjon. Emosjonell
støtte og stressreduksjon vil være avgjørende før en kan nå etterlatte og gjerningsmannens
pårørende med annen informasjon.
En person i kriseteamet (eks. lege, prest, psykolog, psykiatrisk sykepleier) går systematisk
gjennom hendelsen med de nærmeste berørte. NB! Her er det viktig at informasjonen har
utspring i innsatspersonell med førstehåndskunnskap om hva som har skjedd (evt. gi
tilbud om at politi kommer og orienterer). Gjennomgang gjennomføres også for de som
fant avdøde eller var i nærheten der evt. dramatikken utspant seg. Dette kan gjøres etter
modell av debrifing eller defusing, og kan gjennomføres med enkeltpersoner eller
grupper.
Samtalen bør inneholde etterlattes beskrivelse av hendelsesforløp, sanseinntrykk, tanker
og reaksjoner, og supplere berørte med faktaopplysninger og omstendigheter rundt
mordet. NB! Om en eller flere av de etterlatte, berørte eller andre har vært tilstede under
mordet eller sett den døde, må samtaler om disse inntrykkene gjennomføres atskilt fra
dem som ikke har sett for å unngå unødvendig eksponering for detaljer.
Informere om vanlige reaksjoner på traumatiske hendelser og råd om hvordan disse kan
dempes.
-

-

Avhengig av den enkeltes berørtes situasjon, og enkeltindividets alder, tilstand, spørsmål
og initiativ vil det variere en del hva man kan ta opp og informere om på hvilket
tidspunkt. I løpet av akuttfasen og videreoppfølging er det en rekke tema som de etterlatte
kan forberedes på, gis forståelse for, lære eller opplyses om.
Ha avklart på forhånd hvilke yrkesgrupper som har ansvar for hvilken type informasjon
overfor de etterlatte og berørte.
Informasjonen bør være både muntlig og skriftlig.
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-

-

-

-

Informasjon om normale reaksjoner ved ”unormale hendelser”, og ”ivaretakelse av barn
som etterlatte”, anbefales trykt opp og gitt til nærmeste berørte som skriftlig materiale.
Tilbud til etterlatte om følge til identifisering av avdøde og informasjon på sykehuset.
Råd til etterlatte om anledning til å se den døde, og gjennomføring av minnestund og
begravelse.
OBS! Dersom barn er nære etterlatte:
Råd mht. barn som pårørende, og barn og ritualer (www.krisepsyk.no Klikk på
Temasider, deretter på Barn), og (se Ritualer).
Informere foreldre og gjerningsmannens voksne pårørende om barns reaksjoner og behov
for støtte etter traumatiske dødsfall (www.krisepsyk.no/Klikk på Temasider, deretter på
Sorg).
Hjelp til å informere etterlattes og gjerningsmannens barn om det som har skjedd
(www.krisepsyk.no/Klikk på Temasider, deretter på Sorg).
Barn av gjerningsmannen må gis ordentlig opplysning og ivaretakelse i tiden etter drapet.
Dersom far har tatt livet av mor eller omvendt, må barnet ivaretas av Barnevernets
institusjoner eller andre nære pårørende som er skikket for dette.
Pårørende etter gjerningsmannen må informeres om rettigheter for barn som har foreldre i
fengsel.
Undersøke om nær familie/sosiale nettverk er tilkalt for å bistå etterlatte. Mange etterlatte
ved mord kan i de første døgnene trenge døgnkontinuerlig tilstedeværelse fra nære
nettverksmedlemmer som ivaretar enkle fysiske behov, f.eks at de får i seg mat og drikke,
og legger seg til å hvile.
Fordi hus og hjem kan bli stengt av hensyn til etterforskningen kan det bli nødvendig å
løse praktiske behov som husly, klær, penger etc.
Vurder behov for medisinsk behandling.
Kriseteamet bør også ha utpekt en mediekontakt som kan samarbeide med politiet om
hvordan man uttaler seg/ikke utaler seg til media om mordet, etterlatte og
gjerningsmannens familie.
Dersom avdøde var i arbeid, sørg for at vedkommendes arbeidsplass blir orientert. Må
skje i samarbeid med de etterlatte, slik at arbeidsplassen kan sette i verk sine tiltaksplaner.
Veilede og støtte etterlatte i møte med gjerningsmannens pårørende dersom etterlatte
ønsker det og vil ha nytte av det.
Det er viktig med tiltak for venner når unge mennesker er myrdet. Langt flere enn den
berørte familien er som oftest rammet ved mord generelt, og for unge spesielt. Ungdom
søker sjelden hjelp for egen del, og kan slite med mange vonde reaksjoner på et mord.
Noen mord vil dessuten kunne gi grobunn for gjengoppgjør eller hevntanker. Tiltak for
ungdomsgrupper kan således være av stor preventiv virkning på flere vis.
Fange opp ungdom som trenger tettere oppfølging.
Informasjon om mordet og hvordan det skjedde (dersom familien synes det er greit).
Mange unge vil gjerne støtte opp om den nærmeste familien til sin avdøde venn, men kan
være usikre på hvordan dette skal gjøres, og hjelp til å komme over den første barrieren
kan være viktig.
Tilbud om info. Til skole og eventuelt arbeidsplass (i samråd med de etterlatte), for å
redusere ryktespredning og engstelse.
Aktuelle tiltak:
Råd om gjennomføring av ritualer, for eksempel organisering av besøk på dødsstedet
Forberedelser på minnestund og begravelse, evt. være med å utforme (dersom nærmeste
etterlatte ønsker det).

Tiltak for skole/barnehage må samkjøres med skolens eller barnehagens egne planer for
kriser og dødsfall.
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Tidsrammer og overføring til videre oppfølging:
Akuttfasen da Kriseteamet iverksetter en del tiltak avsluttes ofte etter 1 uke (etter
begravelsen).
I en liten kommune som Tranøy vil det være kriseteamets fagpersoner som følger opp
videre. Teamet lager da en plan for videre oppfølging av familien eller ulike
enkeltindivider eller grupper som er berørte.
4.4 KRYBBEDØD/PLUTSELIG BARNEDØD
Anbefalingene for oppfølging etter krybbedød og plutselig barnedød i stor grad basert på
”Krybbedødpermen”, et verktøy for helsepersonell som tar imot eller følger opp familier etter
dødsfall. Krybbedødpermen er utarbeidet av Landsforeningen til støtte ved krybbedød.
Følgende rutiner for psykososial oppfølging bør selvsagt også gjelde de tilfellene der eldre
barn dør plutselig.
A) MOBILISERINGSFASEN
Mål:
Få oversikt over og kontakt med foreldre, søsken, evt. andre nære pårørende som trenger
psykososial bistand så snart som mulig. Samordne de som skal være ansvarlig for hjelpen som
ytes.
Virkemidler:
Målsetting oppnås gjennom skriftlige rutiner som er klare i forhold til varsling og henvisning,
samt målgruppe for hjelpetiltak, og kriterier for oppfølging av etterlatte ved barnedødsfall.
Ved disse dødsfallene startes psykososial oppfølging i 2. linjeapparatet (sykehus), men
”overføres” ofte til primærhelsetjenesten i kommunene.
Varsling:
Skjer gjennom at foreldre eller de som finner barnet selv varsler nødsentral ved sykehus evt.
lege, politi eller andre. Rutinemessig blir alle slike dødsfall registrert og mottatt på
barneavdelinger ved landets sykehus, sammen med foreldre og eventuelle søsken.
Målgruppe og kriterier for oppfølging: er det døde barnets foreldre og søsken.
Rutinene trer i kraft når familien ankommer sykehusets mottakelse/barneavdeling.
Etterlatte defineres som nærmeste berørte (foreldre, søsken, besteforeldre etc.).
Arbeidsplass, evt. søskens barnehage/skole sikres ivaretakelse gjennom egne kriseplaner.

B) AKUTTFASEN
I Helsedirektoratets rundskriv nr. IK-22/92 pålegges sykehus å utarbeide rutiner for ”adekvat
utredning av dødsårsak og for informasjon og oppfølging av pårørende”. Men dersom
geografiske avstander vanskeliggjør oppfølging fra sykehuset, har sykehuset ansvar for å sikre
at familien blir fulgt opp av andre helseinstitusjoner som helsesøster, primærlege eller
gjennom kommunens Kriseteam.
Mål:
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Roe ned og begrense opplevelse av kontrolltap ved å redusere stress, gjøre akuttreaksjoner
mulige å kontrollere, og reetablere en viss orden og struktur, slik at etterlatte foreldre og
søsken på sikt kan gjenvinne og gjenoppta tidligere funksjoner.
Virkemidler:
Målsettingen oppnås gjennom klare skriftlige rutiner for emosjonell førstehjelp og
ivaretakelse, informasjon og rådgivning, ritualer, mobilisering av sosial nettverksstøtte, og
eventuelt organisering av praktisk hjelp.

Koordinering og ansvarsfordeling:
Kontaktpersoner/oppfølgingsteam, minimum 1 lege og 1 sykepleier leder medisinske
undersøkelser og psykososial oppfølging inne på sykehuset.
Dersom søsken er kommet til sykehuset, bør en ekstra sykepleier ta ansvar for barna.
Oppfølgingsteamet bør være kvalifisert både til det medisinske og psykososiale arbeidet.
Arbeidsform:
Barnet innskrives som pasient, og det opptas vanlig journal
Medisinsk prøvetaking av barnet
Legen tar kontakt med politiet
Ivaretakelse av foreldre og søsken på sykehus
Tiltak – Ivaretakelse av foreldre og søsken på sykehuset:
Fysisk og emosjonell førstehjelp og ivaretakelse overfor pårørende. Hovedregel: Vær
åpen og lyttende i forhold til de etterlattes tanker, følelser og reaksjoner. Gi bekreftelse og
anerkjennelse på deres opplevelser.
Særlige tiltak
- Tilby familien eget rom
- Undersøkende lege bør formidle dødsbudskapet
- Hvis mor ammer, tilby Parlodel for hemming av melkeproduksjon
- Tilby mor/far sykemelding

-

-

Førstesamtale: Systematisk gjennomgang av hendelsesforløp, sanseinntrykk, tanker og
reaksjoner. (Hvem fant barnet? Hvilke andre var til stede? Siste minne av barnet i live?
Hva skjedde i tiden før/etter barnet ble funnet? Hvem vet om dødsfallet? Er søsken med,
eller ivaretas disse på annen måte? Snakk direkte med søsken, og inkluder dem i
ivaretakelsen). (Se ritualer og www.krisepsyk.no)
Forslag til tema for informasjon og videre samtaler:
Om medisinsk prøvetaking av barnet og forestående obduksjon.
Informasjon om dødsstedsundersøkelse.
Normal sorg- og krisereaksjoner.
Informasjon til omgivelsene (Har pårørende ønske om informasjon til
venner/familie/barnehage/skole/arbeidsplass.
Rammer for en aktiv avskjed (Diskuter om de ønsker å se/være sammen med sitt døde
barn, og stimuler til aktiv deltakelse i planleggingen av begravelse/minnestund.
Hvordan er det å komme hjem (Forbered på reaksjoner på å se dødsstedet, barnets klær,
leker osv. Råd til ikke å rydde bort eller kaste med en gang, Viktig med opprettelse av
daglige rutiner/funksjoner).
Familiens samhandling, (irritabilitet, sårbarhet, lavere frustrasjonstoleranse, sorg i utakt
eller ulike sorgreaksjoner i familien, vansker i parforhold, etc.).
Mindreårig søsken/pårørendes behov. Viktig med åpen og tydelig kommunikasjon.
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-

-

Om forventede reaksjoner fra sosiale omgivelser (Viktig med åpenhet utad og inkludere
nærmeste nettverk for å få nødvendig støtte, og forhindre at nettverket trekker seg unna).
Se brosjyren ”Plutselig dødsfall – hvordan kan du hjelpe?
Informer om Landsforeningen til støtte ved krybbedød, og foreningen Vi som har et barn
for lite.
Gi skriftlig informasjonsmateriell. (Om krybbedød og sorgreaksjoner, etc, eller adresser til
støtteorganisasjoner på Internett.
Medlemmer fra sosiale nettverk kontaktes for å ta i mot familien når de kommer hjem fra
sykehuset.

Tidsrammer og overføring til videre oppfølging
Iflg. rundskriv IK – 22/92 fra Helsedirektoratet er teamet på sykehuset hovedansvarlig i
oppfølgingsarbeidet.
Sykehuset ivaretar familien i dette første møtet på dødsdagen og minimum en gang til når
obduksjonsresultatene foreligger
For å etablere kontakt med primærhelsetjenesten i kommunen der de pårørende bor, bør
helsesøster i kommunen kontaktes samme, eller påfølgende arbeidsdag. Hvis mulig
trekkes helsesøster inn i noen av samtalene på sykehuset.
Dersom sykehusteamet skal følge opp videre bør familien følges opp av de samme
personene som de møtte ved første gangs kontakt. Omfang og tider avtales med familien
før de reiser hjem fra sykehuset.
Dersom primærhelsetjenesten skal overta videre oppfølgingsansvar fra sykehuset avtaler
sykehusets oppfølgingsansvarlige dette med helsesøster eller med kommunens kriseteam,
og informerer de pårørende skriftlig om videre oppfølgingstidspunkt/sted i kommunen.

C DEN VIDERE OPPFØLGINGEN
Mål: Gi etterlatte psykososial hjelp og støtte over tid som individet/familien, evt. andre
berørte trenger for gradvis å gjenoppta en normal hverdag. Bidra til å normalisere de
etterlattes tanker, følelser og reaksjoner som en viktig del av sorgbearbeidelsen. Søke å hindre
at den traumatiske opplevelsen får befeste seg som fysisk eller psykisk sykdom, eller gi
unødvendig lidelse som vanskeliggjør deltakelse i arbeidsliv, skolegang eller sosialt liv.
Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom klare skriftlige rutiner for regelmessig kontakt
med nære etterlatte og sammen med dem, fortløpende vurdere behov for tiltak, videre
undersøkelser og eventuelt gi nødvendig hjelp og støtte. Kontakt og tilbud om hjelp bør være
der det første året etter barnedødsfallet og for noen kanskje enda lengre.
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4.5 ULYKKER
Definisjon:
Med ulykker menes her hendelser som ikke kommer inn under definisjonen for
transportulykker/større katastrofer og naturkatastrofer. Denne planen omfatter (enkeltvise)
hendelser som er potensiale traumatiske, eller som fører til død eller fysiske skader av stor
eller liten alvorsgrad, for eksempel fallulykker, trafikkulykker, brann og drukningsulykker.

A) MOBLISERINGSFASEN
Mål: Få oversikt over og kontakt med alle som trenger psykososial oppfølging etter en ulykke
for å igangsette adekvat bistand så snart som mulig.
Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom skriftlige rutiner som er klare i forhold til varsling
og henvisning, samt målgruppe for hjelpetiltak og kriterier for oppfølging.
Varsling: Tar utgangspunkt i oppdaterte navne- og telefonlister over oppfølgingsansvarlige.
Den etat (sykehus, lege, legevakt, politi) som først kommer i kontakt med ulykkesofferet
og eventuelle pårørende informerer om kriseteamets tilbud og forespør vedkommende om
det er ønskelig at kriseteamet blir varslet.
Kriseteamet varsles.
Kriseteamet avgjør hvem som er ansvarlig for oppfølgingen, vedkommende tar kontakt
med de berørte for å avklare behov for oppfølging.
Målgruppen og kriterier for oppfølging:
Mennesker som utsettes for en ulykke som er potensielt traumatiserende ved at den har
medført trussel om alvorlig skade eller død, eller faktisk har ført til død eller skade. Det er
viktig at både de som er kommet lettere til skade og uskadde ulykkesoffer kan være i
risikosonen for å utvikle alvorlige psykososiale vansker. I første omgang vil ikke planen
omfatte mennesker som har kommet alvorlig til skade (sykehusinnleggelse lengre enn en
uke) fordi disse vil være under behandling på sykehus og vil kunne få tilbud om
psykososial oppfølging der. Planen vil kunne omfatte vedkommende etter utskriving da
gjerne i samarbeid med spesialhelsetjenesten.
Pårørende til mennesker som har omkommet eller kommet alvorlig til skade i ulykken.
Mennesker som kan ha forårsaket ulykken.
B) AKUTTFASEN
Mål:
Roe ned og begrense opplevelse av kontrolltap ved å redusere stress, gjøre akuttreaksjoner
mulige å kontrollere, og gi oversikt over hva som skjedde.
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Virkemidler:
Målsettingen oppnås gjennom klare skriftlige rutiner for hvilke tiltak som skal ivaretas, for
eksempel emosjonell førstehjelp, omsorg, informasjon og rådgivning.
Koordinering og ansvarsfordeling:
Den som har ansvar for oppfølging har også ansvar for koordinering av kriseteamets
tilbud i forhold til andre tilbud, f.eks. samkjøring av kriseteamets innsats med eventuell
oppfølging av skadde og pårørende som er påbegynt ved sykehuset. Formålet er å unngå
at disse blir stående uten tilbud etter at de har kommet hjem.
Arbeidsform:
Direkte i form av samtaler for å kartlegge behov, gjennomgang av hendelsesforløpet og
støttesamtaler.
Indirekte i form av eventuelle råd og veiledning til legevakt, politi, skoler og
arbeidsplasser mht. tilrettelegging for ulykkesoffer og eventuelle pårørende.
Tiltak for direkte berørte og pårørende:
Sørge for emosjonell førstehjelp gjennom omsorg, skjerming og informasjon.
Systematisk gjennomgang av hendelsen med de involverte.
Vurdering av behov for henvisning til spesialhelsetjenesten, og vurdering av behov for
videre oppfølging.
Dersom barn er involvert i ulykken: informasjon til foreldre om barns reaksjoner og behov
etter ulykker (www.krisepsyk.no) . kriseteamet kan i samarbeid med foreldrene
påbegynne hjelp etter denne malen.
Dersom ulykken har ført til dødsfall:
- Tilbud om følge for å se den døde og informasjon på sykehuset.
- Mobilisering av støtte fra sosialt nettverk, for eks hjelp til å ta kontakt med familie og
venner.
- Råd om gjennomføring ved syning og begravelse.
- Vurdering av behov for praktisk hjelp med krevende omsorgsoppgaver.
- Råd mht. barn som pårørende, barn og ritualer.
- Hjelp til å informere barnet om det som har skjedd.
Tiltak for nettverk:
Tiltak for venner til den som har kommet til skade. Der unge mennesker har kommet
alvorlig til skade f.eks en trafikkulykke, kan langt flere enn den berørte familie være
rammet. Ungdomsgrupper søker sjelden hjelp for egen del, og kan slite med mange vonde
reaksjoner på det som har skjedd. Ved tiltak for vennegrupper er det viktig å innhente og
samarbeide med de pårørende og med den skadde selv, dersom mulig.
Aktuelle tiltak kan være:
- Gjennomgang av hendelsesforløp, normalisering av reaksjoner og selvhjelpsmetoder, og
fange opp ungdom som trenger tettere oppfølging.
- Informasjon om skaden og invitasjon til å besøke sykehuset (dersom den skadde og
familien synes det er greit). Mange unge vil gjerne støtte opp om venner som trenger det,
men kan være usikre på hvordan dette skal gjøres, hjelp til å komme over den første
barrieren kan være viktig.
- Tilbud om informasjon til skole, arbeidsplass.
- Ved dødsfall:
- Råd om gjennomføring av ritualer.
- Støtte på å oppsøke pårørende av den omkomne.
- Forberedelse på minnestund og begravelse.
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Tiltak for skole/barnehage
Tiltakene samkjøres med skolen eller barnehagens egne planer for kriser og dødsfall og kan
inneholde:
Informasjon til klasse eller barnehageavdeling.
Gjennomføring av ritual for å minnes den som er omkommet.
Forberedelse til å delta i begravelse.
Aktiviteter i klasserom og barnehage for å la barna uttrykke tanker og savn, f.eks gjennom
tegning, snakke om det som har skjedd i grupper, felles oppmerksomhet til den omkomnes
familie.

Tidsrammer og overføring til videre oppfølging:
Akuttfasen defineres som den første uken etter hendelsen.
Overføring til videre oppfølging vurderes etter behov. Noen tiltak kan allerede være
planlagt utover akuttfasen som oppfølging og debrifing, støttesamtaler og eventuelle
informasjonsmøter.
4.6 NATURKATASTROFER

– TRANSPORTULYKKER OG ANDRE
STØRRE ULYKKER OG
KATASTROFER

(flom, snø, jord og steinras, storm,
brann og jordskjelv)
Antall naturkatastrofer som omfatter
for eksempel flom, jordskjelv, skred,
snøskred, skogbrann, storm eller orkan
har i det siste årene økt i Europa.
Statistisk sett vil Norge bli rammet
av 2-3 store fjellskredulykker,
2-3 store leirskredulykker og 3-4 store
snøskredulykker i løpet av de neste
100 år. (Kilde: Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap).
Hver av disse ulykkene kan kreve
20-200 menneskeliv. I tillegg hevdes
det at det vil bli enda flere mindre
ulykker www.skrednett.no viser data
og informasjon om alle typer skred
over hele landet.

Definisjon: Med transportulykker menes ulykker
med kollektive transportmidler som fly, båt eller
buss, der tre eller flere personer kommer alvorlig
til skade.

Den lave forekomsten av naturkatastrofer
gjør at det skapes mye engstelse når det
skjer. Men fordi man ikke kan utelukke
at det kan skje, presenteres skriftlige
rutiner for psykososial oppfølging for
naturkatastrofer.
(Oppsettet kan også anvendes som forslag til rutiner ved terrorhandlinger).
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A) MOBILISERINGSFASEN
Mål: Skaffe oversikt over og kontakt med alle som trenger psykososial oppfølging etter større
naturkatastrofer for å sette i gang adekvate hjelpetiltak så snart som mulig. Kalle inn og
samordne de som skal være ansvarlig for hjelpen som ytes.
Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom skriftlige rutiner som er klare i forhold til varsling
og henvisning, hvem som er målgruppen for hjelpetiltak, og kriterier for oppfølging av de
som er rammet.
Varsling skjer gjennom oppdaterte navn- og telefonlister over oppfølgingsansvarlige som
danner utgangspunkt for varslingsrutinene:
Skadestedsleder (ofte politi) varsler leder av kriseteamet.
Mobilisering av resten av teamet.
Eventuell innkalling av tilleggsmannskaper.
Ved større katastrofer med mange involverte er det naturlig at kommunens kaller inn
beredskapsgruppen bestående av ordfører, rådmann og alle etatsledere med
anvisningsmyndighet i forhold til ressurser, og myndighet til å kalle inn ansatte innen sitt
ansvarsområde.
Målgruppe og kriterier for oppfølging:
Det systematiske omsorgsarbeidet tar på ulike vis sikte på å nå følgende målgrupper:
Skadde og uskadde overlevende og deres pårørende.
Etterlatte (defineres som nærmeste berørte foreldre, søsken, partner, kjæreste etc.).
Pårørende til savnede.
De nærmeste berørte utenfor familie (venner, skolekamerater, arbeidskollegaer) og andre
”minisamfunn”, sikre ivaretakelse gjennom egne kriseplaner.
Hjelpemannskap.
Lokale ansvarlige ledere.
Vitner/tilfeldige tilskuere.
Lokalsamfunnet.

B) AKUTTFASEN
Mål: Roe ned og begrense opplevelsen av kontrolltap ved å redusere stress, bidra til at akutte
krisesituasjoner blir mulige å kontrollere, reetablere så mye orden og struktur som mulig slik
at de som er berørte på sikt kan gjenvinne og gjenoppta tidligere funksjonsnivå. Få oversikt
over hvem som vil trenge lengre oppfølging.
Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom klare skriftlige rutiner for omsorg og ivaretakelse,
informasjonsmøter, gjennomgang av fakta individuelt og i grupper, ritualer, mobilisering av
støtte fra sosiale nettverk og eventuell mobilisering av praktisk hjelp.
Koordinering og ansvarsfordeling:
Leder for kriseteam eller leder for overordnet styringsgruppe leder og koordinerer
oppfølgingen innad i kommunen. Dette vil si koordinering av oppgavene som kommunen
har planlagt å iverksette og delegering av oppgaver til egnet personell.
Det psykososiale arbeidet deles inn i ulike hovedområder og organiseres slik at berørte er
sikret emosjonell hjelp og støtte og gode praktiske rammer.
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Koordinering av informasjonsrutiner innad i kommunen til alt involvert personell og alle
berørte parter når det gjelder progresjon i redningsarbeid, årsakssammenheng og
hendelsesforløp.
Ved store katastrofer må en også ha en person som er ansvarlig for informasjon mellom
katastrofeledelsen og den psykososiale støttetjenesten.
Koordinering av kommunens tiltak i forhold til instanser utenfor kommunen, som tiltak
som iverksettes i samarbeid med andre kommuner (eks. mottakssenter for berørte),
samarbeid med spesialhelsetjeneste (eks. sykehus og poliklinikker) om forebyggende
tiltak eller behandlingstiltak, samarbeid med statlige institusjoner (eks. Statens Institutt for
strålevern, smittevern), eller samarbeid med private selskap (eks. transportselskap).
Arbeidsform:
Direkte arbeidsform ved tiltak som emosjonell førstehjelp, informasjonsrutiner og praktisk
hjelp.
I tillegg til direkte intervensjon, kartlegger, prioriterer og planlegger kriseteamet behovet
av konkrete videre hjelpetiltak, ressurser og instanser.
Indirekte arbeidsform som for eksempel rådgivning til skoler og institusjoner.
Tiltak for overlevende:
Opprettelse av mottakssenter for overlevende eller evakuerte som ikke er kommet til
skade. For at noen skal ha den totale oversikten, er det avgjørende at kommunen, enten på
forhånd eller umiddelbart etter hendelsen, avklarer hvem som skal lede et slikt
mottakssenter. Aktuelle ansvarlige kan for eksempel være: Politi, helsepersonell eller
prestetjenesten i kommunen. Det kan også være aktuelt å samarbeide med frivillige
organisasjoner.
Ved naturkatastrofer kan det oppstå behov for å opprette en midlertidig mottakssentral for
overlevende før de får tilbud om hjelp til eventuell midlertidig boplass, informasjon om
endelig tilbakeflytting m.m. Følgende viktige funksjoner bør dekkes:
- Registrering av de som kommer til senteret med navn, adresse, telefonnummer. Viktig å
bruke et registreringssystem (Politiets ansvar).
- Omsorg i form av å dekke fysiske behov for eksempel tilgang på vann og mat, tørre klær,
varme, hvile og telefon.
- Noen å snakke med.
- Regelmessig informasjon om progresjonen i eventuelt redningsarbeid, f.eks informasjon
hver time (Politiets hovedansvar).
- Hjelp til å kontakte pårørende (Politiets hovedansvar).
- Anledning til å gå gjennom hendelsesforløpet, enten individuelt eller i grupper før alle går
hver til sitt.
- Informasjon om eventuelle videre oppfølgingstilbud som debrifing i løpet av de neste
dagene.
- Dersom mange overlevende er fra andre kommuner eller må overnatte i kommunen, må
det ordnes med overnattingssted (mandat til å rekvirere, økonomi).
Skadde overlevende skal ikke være alene, og foreldre skal gjenforenes med sine barn så
fort det lar seg gjøre. Sørg for at de sterkest berørte har noen hos seg eller nært rundt seg
de første døgnene etter katastrofen.
Kriseteamet undersøker om nær familie/sosiale nettverk er tilkalt for å bistå
familien/nærmeste berørte gjennom de første døgnene, eller om de kan bo hos disse
dersom bostedet er ødelagt.
Kartlegging av videre psykososiale oppfølgingsbehov. Viktig å være observant på de som
viser symptomer på sterk angst og uro.
Fagpersoner kan gi informasjon om hvordan små barn kan snakkes med, inkluderes og
ivaretas (www.krisepsyk.no).
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Undersøke behov for å informere skole og arbeidsplass.
Innhenting av tillatelse til å kontakte og informere lokalt hjelpeapparat for dem som
kommer fra andre kommuner.

Tiltak for pårørende/etterlatte:

-

Opprettelse av Kontakttelefon for pårørende. Ofte er det politi som dekker denne tjenesten
(eller andre i samarbeid med politiet).
Informasjonstjenestens form vil bli vurdert i forhold til katastrofens art og omfang.
Generelt er tjenesten organisert etter to hovedprinsipper:
Hurtig oppstart av 24 timers telefon hjelpelinje – en telefontjeneste for overlevende,
pårørende eller etterlatte som ringer inn eller som ringer politiet, sykehus, media osv.
En mottakstjeneste for den psykososiale støttetjenesten. Denne instansen har omsorgs- og
informasjonsansvaret overfor etterlatte og pårørende som personlig møter frem.

Mottakssenter for pårørende. Opprettelsen vil være en oppgave som ivaretas av politiet.
Sykehus som tar i mot skadde og omkomne må også ha planer for mottakelse av
pårørende. Senteret kan være bemannet med politi, lokale myndigheter og ansvarlig fra
kriseteam. Ved noen større katastrofer har lokal prestetjeneste ansvaret for et slikt tilbud.
Mediestrategi: Senteret må bære skjermet for presse og ”frivillige” hjelpere (eks.
utenforstående som i beste mening strømmer til for å hjelpe).

-

-

-

Følgende oppgaver er viktige:
Alle må registreres med personalia og mulige kontaktpersoner.
Registrering av navn, telefon og adresse, samt pårørende til hvem. En slik
registreringsfunksjon kan være lett å glemme i en presset situasjon; Det er derfor viktig å
planlegge denne funksjonen fra starten.
Det er viktig å skille etterlatte og pårørende til overlevende etter hvert som dette blir klart.
Regelmessig og forutsigbar informasjon til pårørende som oppholder seg på senteret. Ofte
vil det være politiet som tar ansvar for dette. Dersom mulig opplys når neste
informasjonsbolk kommer, og gi informasjon så hyppig som mulig. Gi tid til de som vil
uttrykke sine følelser.
Kartlegging av videre psykososiale oppfølgingsbehov. For pårørende fra andre
kommuner, innhenting av tillatelse til å informere lokalt hjelpeapparat for videre
oppfølging av familien.
Informasjon om eventuelt oppfølgingstilbud for etterlatte og hvem som er ansvarlig for å
ta kontakt. (Gruppesamlinger).
Informasjon om eventuelle oppfølgingstilbud til pårørende generelt og hvem som er
ansvarlig for å ta kontakt.
Kartlegging av behov for støttetiltak i hjemmet.
Råd med hensyn til ivaretakelse av barn i krise generelt.
Informasjonssamtaler med eventuelle berørte barn med fokus på informasjon om
hendelsen tilpasset barnets alder og utviklingstrinn.
Ved mange omkomne, informasjon om eventuelle fellesritualer, som minnestund og
begravelse.

Tiltak for hjelpere:
Hjelpere kan være politi, brannvesen, ambulansepersonell, akuttmedisinsk personell,
Sivilforsvaret, Røde kors, andre frivillige organisasjoner eller privatpersoner.
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Andrelinjetjenesten (redningspersonell på stedet, psykososial støttepersonell og
sykehuspersonell hjelper til på oppsamlings- eller mottaksstedene for skadde.
Mange etater har utarbeidet egne rutiner for oppfølging av innsatspersonell, f.eks brannvesen,
politi og hjelpekorps.
Tiltak i skoler og barnehager:
Mange skoler og barnehager har egne kriseplaner. Koordinering med disse og samarbeid
mellom skole og kommunalt kriseteam er viktig.
Tiltak i lokalsamfunnet:
Regelmessig oppdatert informasjon til befolkningen er svært viktig i katastrofesituasjon. Det
er derfor viktig at det settes opp personer som har særskilt ansvar for å holde kontakt og
samarbeide med media for å gi informasjon som er nyttig for befolkningen.

-

-

Informasjon til kommunens befolkning gjennom folkemøte med politi, redningsledelse,
helse- og sosialsjef og politisk ledelse og eventuelle representanter for statlige etater.
(f.eks Norges Geografiske Institutt, Norges Vassdrag og Energidirektorat). Formålet er å
redusere ryktespredning, unødig engstelse og i verste fall panikk gjennom saklig
informasjon og anledning til å stille spørsmål.
Det er viktig for kommunen å sende ut informasjon og oppfordringer til innbyggerne via
radio (distriktsradio), pressemelding og lokal- TV. Selv om det ikke er så mye
informasjon å gi, har folk ofte behov for å snakke. Det er viktig at folk føler at kommunen
bryr seg og vil ta ansvar.
En kan også opprette egne websider med informasjonsbulletiner der ulike temaer tas opp.
Informasjon er en viktig del av emosjonell førstehjelp og det er viktig med rask bruk av
media for å informere publikum om:
Fakta om hva som har skjedd, om faren for at det skjer igjen, generell og personlig risiko,
forventninger med mer. For å unngå ryktespredning er det viktig å spre fakta om
katastrofen. Ettersom katastrofen er preget av kaos er det viktig med klar, tydelig og presis
informasjon. Informasjon om hendelsesforløpet, årsaken og risikobilde.
Informasjon om hva som gjøres kommunalt og sentralt for å redusere skade.
Hvilke måte lokalsamfunnet er rammet, f.eks ødelagte veier, broer. Gi detaljert
informasjon om de berørte områdene.
Praktiske tiltak for å begrense skadene og redusere risiko.
Praktiske ting en kan gjøre for å hindre panikk, overaktivitet og unødig uro, og eventuelt
bistå i oppryddingsarbeide og hjelpearbeid.
Fakta om hvor en kan få hjelp og hvilken type hjelp er tilgjengelig f.eks ulike
kontaktsentra.
Informasjon om vanlige krisereaksjoner og råd om hvordan disse kan takles.
Oppfordring og råd til befolkningen om hvordan de kan være til hjelp for hverandre.
Mobilisering og sosial støtte – den viktigste støtten kommer fra venner, kollegaer og
naboer. Dette kan være vanskelig dersom mange er rammet av katastrofen. Selvhjelp og
støtte kan da forsterkes i gruppemøter, eller foreldremøter i skoler eller møter for alle
lærerne.
En må også tilrettelegge for kontakt til fagperson i forhold til støttesamtaler, forsikring,
økonomisk og juridisk støtte.

Tidsrammer og overføring til videre oppfølging:
Akuttfasen defineres som den første uken etter ulykken/katastrofen.
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Etter denne perioden vurderes overføring til videre oppfølging. Noen tiltak vil allerede
være planlagt utover akuttfasen som oppfølging og eventuelle informasjonsmøter.
Ved naturkatastrofer kan dette strekke seg over lengre tid pga. store økonomiske tap, tap
av hjem og eiendeler. Det kan derfor ta lengre tid å omstille seg.
C) DEN VIDERE OPPFØLGINGEN
Mål: Gi berørte den psykososiale hjelp og støtte over tid som berørte trenger for gradvis å
gjenoppta en normal hverdag. Forsøke å hindre at den traumatiske opplevelsen fører til fysisk
eller psykisk sykdom eller unødvendig lidelse på en slik måte at det hindrer berørte å fungere
som normalt i arbeidslivet, skolegang og sosiale sammenhenger.
Virkemåter: Målsettingen oppnås gjennom klare skriftlige rutiner for regelmessig kontakt
med berørte og sammen med dem fortløpende vurdere behov og tiltak, videre undersøkelser
og eventuelt gi nødvendig hjelp og støtte.

VEDLEGG
5. VARSLINGSLISTER
Helse- og sosialt kriseteam:
Navn
Helsesøster Ricke Brandmo
Fagleder sosial Arna Moeng Olsen
Virksomhetsleder hj. tj.
Marjo Hytonen ( leder)
Psykiatrisk sykepleier Olga Skvortsova
Sogneprest
Kommunelege

Tlf jobb
778 74114
555 53333
778 74118
778 74108
778 54 710
778 74 110

Tlf privat

Mobil

977 02 241

916 36 247
416 31 069
975 43 089

476 01 012

979 88 106
481 31 228
469 18 834

Kommunal kriseledelse:
Etat/virksomhet/stilling/navn
Rådmann, leder
Ass. rådmann
Ordfører
Fagansvarlig plan og næring ( forvaltning )
Virksomhetsleder hjemmetjenesten
Informasjonsutvikler
Fagansvarlig økonomi/økonomisk strateg

Tlf jobb
778 74 011
778 74016
778 74 010
778 74022
778 74118
778 74005
778 74015

Tlf privat
778 53734
778 53 713
977 02 241

Mobi l
954 58 124
971 78 610
416 40 502
957 96 062
975 43 089
971 51 835
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Kommunalt beredskapsråd:
Ordfører, leder
Rådmann, nestleder
Lensmannen i Lenvik
Kommunelege

Tlf. jobb
778 74 010
778 74 011
778 52 240
778 74 111

Driftsavdelingen
Troms Kraft AS
Troms sivilforsvarskrets
Mattilsynet

778 74 014
778 46 000
776 65 240
778 41 979

Tlf. privat
778 53 713

Mobil
416 40 502
954 58 124
481 50 295
992 28 695
476 03 868

NB! De som er markert, er faste medlemmer i beredskapsrådet.

6. INFORMASJONSPLAN FOR KRISESITUASJONER
Målsetting for informasjon i en krisesituasjon:
Informasjon i krise skal utøves pro-aktivt, hurtig og korrekt slik at den ivaretar behovene til
Kommunale organer
Rammede (skadde, overlevende, evakuerte)
Pårørende
Befolkningen generelt
Presse og media
Andre berørte organer
Overordnede informasjonsprinsipper ved krisehåndtering:
Informasjon er et lederansvar. Den som leder krisehåndteringen har det overordnede
ansvaret for at informasjon blir gitt og innhentet korrekt, raskt og målrettet.
Informasjon – skal så langt det er mulig – følge vanlige kommandolinjer for meldinger i
systemet.
Informasjon skal gis samordnet fra alle ledd og fremstå enhetlig for mottageren.
Informasjon skal komme fra den som har ansvaret.
Informasjon skal bygge på klare fakta og dialog med omverdenen.
Ingen skal uttale seg om årsakssammenheng og skyldspørsmål mens krisesituasjonen
pågår.
Ingen skal gi personlige opplysninger om (angivelig) involverte/skadede personer eller
pårørende, skadeomfang eller lignende.
All informasjon til evt. pårørende skal overlates til politiet eller den politiet utpeker.
Kriseledelsen skal selv:
Holde direktekontakt med lensmann, fylkesmann og evnt. andre sentrale aktører
Gå direkte ut i mediene med informasjon
Holde informasjonskontoret og andre kommunale enheter oppdaterte
Lede pressekonferanser

Informasjonsspredning.
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Krisemodus på kommunens hjemmeside
Opprette telefonsvartjeneste i kommunen
Radio
Fjernsyn
Media for øvrig (avisene)

7. MEDIAHÅNDTERING – GENERELLE RÅD OG VEILEDNINGER
Generelt:
Skaff deg gjerne kunnskap om og innsikt i medievirkeligheten, knytt kontakter til den.
Møt media med en positiv holdning, de gjør sin jobb, vi gjør vår.
Ta initiativ selv når du vet en ”sak” er under oppseiling, ikke sitt og vent. Ikke dekk over
”dårlige” nyheter, gå selv ut med dem før media finner dem.
Husk: en dårlig nyhet blir aldri så dårlig at ikke rykter gjør dem enda dårligere
Husk at du kan mer enn journalisten om ”din” sak. Stol på deg selv.

A.

Når media kontakter deg:

1.
2.
3.
4.

Noter journalistens navn og hvilke media vedkommende representerer.
Avklar i hvilken sammenheng samtalen/intervjuet skal brukes.
Spør om journalisten har snakket med andre i virksomheten om saken.
Presiser hva du selv kan uttale deg om, henvis evt. journalistene til den som kan gi svar
eller gi beskjed om at du skal finne det ut. Følg opp saken slik at journalisten kommer i
”trygge hender”.
5. Gjør avtale om gjennomlesning/godkjenning av artikkel/intervju hvis dine opplysninger
skal brukes som direkte eller indirekte sitat.
6. Be om å få komme tilbake innen 15 20 minutter.
Du kan også (hvis situasjonen og tiden tillater det):
Tilby å fakse journalisten et skriftlig svar på spørsmålene innen en frist dere blir enige om.
Be om å få spørsmålene skriftlig.
Tilby skriftlig informasjon eller et møte for å utdype emnet.

B.
1.
2.
3.
4.
5.

Før samtalen/intervjuet:
Husk at media er ditt viktigste talerør for å nå fram med informasjon.
Tenk på hvilket hovedbudskap du vil ha fram (hva har skjedd og hva vil bli gjort).
Tenk på hva du kan uttale deg om.
Tenk på hvilke mottakere du skal snakke til.
Konferer med andre i organisasjonen om evt. uklarheter.

C. Når du kontakter media:
1. Legg punkt B. foran til grunn.
2. Lag en pressemelding som sendes samtidig på faks eller mail til alle media i nærområdet.
3. Hvis det ikke er tid til å gå ut med pressemelding, ta kontakt med det mediet som hurtigst
vil nå ut til folk.
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D. Under samtalen/Intervjuet:
1. Definer og legg vekt på hovedbudskapet.
1. Lytt til spørsmålene, omdefiner det hvis det bygger på feilopplysninger, gi korrekte og
direkte svar. Få fram viktig informasjon selv om journalisten ikke spør (flett inn
budskapet i svaret).
2. Snakk enkelt, tydelig og med overbevisning, unngå vanskelige ord.
3. Er det begått feil innrøm det.
4. Snakk sant lyv aldri.
5. Vår åpen, så langt det lar seg gjøre.
6. Vis medfølelse og ansvar (husk at mediene først og fremst vinkler på følelser).
7. Skyld aldri på andre.
8. Hvis du ikke kan svare – si det og begrunn hvorfor. Vet du ikke, så si det. Spekuler aldri.
9. Uttal deg aldri om årsak, skyld eller ansvar så lenge en krisesituasjon pågår.
10. Husk personvern og evnt. ditt ansvar som arbeidsgiver og ta hensyn til rammede og
pårørende.
11. Vær saklig og høflig, ikke minst når du korrigerer feil.
12. Presiser at du gjerne vil at spørsmålene skal besvares på en samvittighetsfull måte.

E. Du skal på TV:
1.
2.
3.
4.

Gjør om mulig forhåndsavtale.
Finn ut hva du vil si. Si det på kortest mulig tid. Husk at 20 sekunder på TV er mye.
Se på intervjueren, ikke inn i kamera.
Legg ellers pkt. D foran til grunn.
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8. VEILEDNING OM PRESSEMELDING
En pressemelding er en enkel og billig måte å fortelle aviser, blader og kringkastning hva man
vil ut med. Pressemeldingen skal sendes pr. telefaks og/eller e-mail til samtlige media i
området. Hvis saken ikke er en nyhet kan du sende den i posten, gjerne sammen med
fotografier og lignende.
Overskriften er viktig. Her må du få med hva saken gjelder, hva som er interessant. Ta med
bare ett hovedpoeng, og skriv en saklig og nøktern tittel.
Så følger du opp med innledning på 2-3 linjer som inneholder de aller viktigste momentene
fra selve budskapet som skal inneholde:
Hva har skjedd eller vil skje
Hvem har gjort hva
Hvordan
Hvorfor
Hvor og når?
Pressemelding må alltid inneholde navn og tlf. nr til kontaktpersonen slik at journalisten kan
får mer info ved behov.
En pressemelding skal aldri være større enn et halvt A4-ark. Pressemeldingen skal være en
interessevekker, ikke noe mer.
I krisesituasjoner vil medias interesse være lettere å fange enn i det daglige. Det er viktig at
alle representanter fra pressen blir behandlet og informert på samme måte. Det vil være
strategisk å informere media i god tid i forhold til de tidsfrister de jobber under. På denne
måten kan man skape en god dialog mellom media og kriseledelsen. Det er viktig å huske at
pressen er der kun for å gjøre en jobb.
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9. SKJEMA FOR MELDINGER
MELDING TIL KRISETEAMET I TRANØY
Kriserammedes navn:

Født:

Adresse:

Telefon:

Nærmeste pårørende:
Navn:

Telefon:

Hendelse (sett kryss)
Ulykke med alvorlig personskade eller død
Vold med alvorlig legemsskade eller død
Selvmord eller selvmordsforsøk
Personer som er involvert i alvorlige ulykker
Krybbedød. Rutiner fra barneavdelingen følges
Død i akutt sykdom
Incest
Annet

Nærmere beskrivelse:

Melding gitt til (sett kryss):
Navn:
Helsesøster
Fagleder sosial
Virksomhetsleder hj.tjenesten
Sogneprest
Psykiatrisk sykepleier
Kommunelege

Melding fra:

Dato:

Kl.
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OPPFØLGING AV AKUTTE KRISER I TRANØY

Melding mottatt fra:

Dato

Kl.

Melding til hvem (har ansvar for situasjonsoversikt, koordinering og for å samle kriseteamet)

Situasjonsoversikt:
Hendelse:

Berørte personer:

Involverte faginstanser til nå:

Koordinering:
Hvem tar kontakt med kriserammede:

Tidspunkt for samling av kriseteamet:
Ny situasjonsoversikt:

Faginstanser som bør involveres:

Hvem gjør hva videre?:

Tidspunkt for ny samling:
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Ny oppsummering i kriseteamet:
Ny situasjonsoversikt:

Faginstanser som bør involveres:

Hvem gjør hva videre??:

Tidspunkt for ny samling:
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Avslutning og evaluering av oppfølgingen:
Hvem har gjort hva:

Antall møter:
Kriseteamet:

Dato for avsl. av oppf.
Kriserammede:

Synspunkter fra den eller de kriserammede:

Synspunkter fra kriseteamet om dens funksjon:
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