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Krisstöd när kommunhälsan är stängd 

Bra omhändertagande vid kriser uppnås genom: 

 Att drabbade får stöd av anhöriga, skolpersonal, arbetskamrater, arbetsgivare,
frivilliga organisationer, trossamfund och vårdinrättningar

 Att arbetsgivare och verksamhetsansvariga i förväg planerar för
omhändertagande vid kriser och har etablerade kontakter med
företagshälsovården.

Krisstöd och åtgärder på arbetsplatsen 

 Kontrollera om berörda medarbetare efter en starkt påfrestande händelse
behöver tillfällig förändring av arbetstider eller arbetsuppgifter. Dessa
förändringar ska tas fram tillsammans med den berörda.

 Var uppmärksam på sjukfrånvaro och följ upp medarbetare som varit med om
en svår händelse.

 Försök att få den drabbade tillbaka till arbetet så snabbt som möjligt.

Kamratstöd 

Målet är att få medarbetarens psykiska hälsa återställd så snabbt och skonsamt som 
möjligt och för att medarbetaren ska hjälpas att bearbeta en traumatisk och 
känslosam händelse. 

Kamratstöd ska alltid ges vid: 
 Dödsolyckor.
 Olyckor med svåra personskador.
 Allvarliga händelser med egen personal.
 Om någon berörd i gruppen spontant önskar.
 Händelser med barn inblandat.
 Om allvarliga misstag begåtts.



Behov av krisstöds samtal via kommunhälsan 

Under semesterstängning och om behov uppstår av krisstödssamtal under 
dagtid, har kommunhälsan och räddningstjänsten ett samarbetsavtal.
Räddningstjänsten har personal utbildad i krisstöd samt kamratstöd.   

När behov uppstår: 
 Kontakta räddningstjänsten i Luleå kommun:

Via Tobias Barck  070-666 66 56   och säg ditt ärende. Vem du är, 
vilket bolag eller förvaltning det gäller samt förbered dig på att svara på 
frågorna, vem, vad, när, hur, varför.  

Riktlinjer 

Räddningstjänsten har maximalt 24h inställelsetid. 

Räddningstjänsten tillhandahåller utbildad personal som kan föra samtal enskilt eller i 
grupp.  
Om ytterligare uppföljning behöver ske? För en dialog med krisstöds personen från 
räddningstjänsten om behov och olika alternativ.  
Om en allvarlig krisreaktion föreligger på individnivå, stötta till kontakt med hälso- och 
sjukvården, ni kan alltid fråga om råd via 1177.  
Om ansvarig anser att uppföljning bör ske i närtid pga. ex. svårare krisreaktion 
kontaktas avdelningschefen kommunhälsan via mobiltelefon.  Alt./och stötta till 
kontakt med Hälso- och sjukvården.  

Utredning och uppföljning 

 Utred och följ upp ev. arbetsskada. Planera även uppföljningssamtal mellan
chef och medarbetare efter cirka en vecka och identifiera om fler samtal
behöver föras.


