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1 Bakgrund
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i en kommun
får det stöd och den hjälp de behöver vid en allvar li g händelse. Det är också där
som samordningen av krisberedskapen ska ske. Kommunstyrelsen delegerar
normalt ansvaret för olika delar av kommunens verksamhet till de olika
nämnderna, vilket innebär att det är Socialnämnden som ansvarar för att
socialtjänsten är väl förberedd för de olika typer av allvar liga händelser som
kan drabba en kommun.
Enligt socialtjänst lagen (2001:453) är det kommunen som har det yttersta
ansvaret för att hjälpa de människor som vistas där, något som gäller även i
krissituat ioner. SoL saknar specialbestämmelser som reglerar kommunens
ansvar vid en kris men innehåller inte heller några undantagsbestämmelser för
krissituationer.
Den lag som ytterst reglerar kommunernas krishanteri ng är lag (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH). Syftet med lagen är att kommunen ska
minska sårbarheten i sina verksamheter och ha en god förmåga att hantera
krissituat ioner i fred. Begreppet extraordinär händelse definieras i lagtexten
som ”en sådan händelse som avviker f rån det normala, innebär en allvarlig
st örning eller överhängande risk för en allvarlig störning i vikt iga
samhällsf unktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en
region” .
Genom krisberedskap ska kommuner nas verksamheter fungera
tillfr edsställande oavsett krisens karaktär och omfattning.
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2 Samverkan vid kris – för
ett säkrare samhälle
Av propositionen 2005/06:133 framgår att det svenska krishanter i ngssystemet
bygger på tre grundpr inciper : ansvarsprincipen, likhetsprincipen och
närhetsprincipen.
2.1
Ansvarsprincipen
Ansvarsprincipen innebär att den som i normala fall är ansvarig för
verksamheten har samma ansvar under en krissituat ion. Det betyder att det är
den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en kris och att
kommunerna sköter skola och äldreomsor g och så vidare.
2.2
Likhetsprincipen
Likhetsprincipen innebär att krisen skall hanteras så normalt som möjligt.
Således är det den ordinarie verksamheten som ska vara utgångspunk ten för
hantering av kriser, det vill säga verksamheten ska så långt det är möjligt
fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden.
2.3
Närhetsprincipen
Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av
dem som är närmast berörda och ansvariga. Närhetsprincipen innebär att en
kris skall hanteras så nära den ordinarie verksamheten som möjligt och av den
som normalt har ansvar för verksamheten. Det innebär att en kris på en skola
ska hanteras av rektor, en kris som rör hela skolverksamheten hanteras av
utbildni ngschefen och så vidare.
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3 POSOM
I varje kommun ska det finnas en beredskapsgrupp för psykiskt och socialt
omhändertagande vid olyckor och katastrofer (POSOM). POSOM är en
funktion för ledning och samordning av insatser för psykiskt och socialt
omhändertagande av människor i kris- och katastrofsituat ioner. POSOM
bygger på kunskap och erfarenhet från olika områden. POSOM består av
representanter från kommunens olika kontor samt av externa myndigheter och
organisat ioner.
3.1
Mål och syfte
POSOMs uppgift är att vid större olycka, katastrof eller extraordinär händelse
ge krisstöd till direkt drabbade personer. Syftet med krisstödet är att förebygga
fysiska och psykiska besvär efter svåra upplevelser. Med direkt drabbade
personer avses exempelvis överlevande och närstående, till skillnad från
indirekt drabbade som sjukvårdspersonal och annan insatspersonal. Syftet är att
ge psykosocialt stöd i en kris- eller katastrofsit uat ion och därmed, på längre
sikt, förebygga psykisk ohälsa.
POSOM ska kallas in när det behövs krisstöd i sådan omfattning som den
ordinarie verksamheten inte förmår att ge, eller när det inte finns någon
ordinarie verksamhet som har ansvaret. Det är viktigt att ordinarie verksamhet
har beredskap, träning och utbildni ng i att hantera kriser, för att kommunen ska
kunna leva upp till lagstiftar ens krav avseende LEH (Lag (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap).
POSOMs uppgift är inte att stötta enskilda personers kriser eller olyckor, där
finns andra instanser som har att hantera detta, som till exempel sjukvård,
psykiatri, räddningstjänst, polis med flera.
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POSOM ersätter inte normal stödjande verksamhet för människor i kris eller
arbetsgivares arbetsmiljöansvar utan är en organisation för särskilda tillfäl len.

3.2
Säkerställande av beredskap och utbildning
POSOMs ledningsgr upp sammanträder tillsammans med stödpersonerna fyra
gånger per år. Vid sammanträden säkerställs att kontaktlistor för såväl
ledningsgr upp som stödpersoner är uppdaterade och att nödvändig infor mat ion
och utrustning är intakt. Behov eller önskemål om utbildni ng och övningar för
att upprätthålla beredskap diskuteras och beslutas.
POSOM-chef deltar vid flera årliga träffar med nordvästkommuner nas
POSOM-chefer för att dela erfarenheter och ge förslag och idéer för
gemensamma utbildni ngst ill fäl len.

3.3
Aktivering av POSOM
POSOM ska aktiveras:
• När den ordinarie verksamheten avseende psykiskt och socialt
omhändertagande eller socialjour sverksamheten inte har resurser att lösa
uppkommen händelse eller kris med befintliga resurser. Detta gäller såväl dag-,
kvälls- som helgt id.
• Vid omfattande kris/extraordinär händelse som kräver samordnade resurser
gällande krisstöd inom kommunen, till exempel i samband med omfattande
våldssit uat ioner /över grepp, explosioner, bränder, smittspridni ng, långvar igt
strömavbrott.
• Vid de första akuta åtgärderna inom krishanteri ng för drabbade och anhöriga,
för att senare kunna slussa hjälpbehövande till annan ordinarie stödverksamhet.
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3.4
Turordning vid aktivering av POSOM
Ingången till POSOM är Tjänsteman i beredskap (TiB). Polis/räddningstjänst
och SOS alarm kontaktar TiB i händelse av krissituation. Vid extraordinär
händelse där TiB kontaktas krävs en aktiv bedömning av huruvida POSOM ska
aktiveras eller inte. Denna bedömning görs i första hand självständigt av
POSOMs ledningsgr upp efter att TiB har redogjort för händelsen.
TiB har ansvar för kontakt med POSOM-chef enligt inringni ngslista.
Ställföreträdande POSOM-chef tillser att stödpersoner inkallas för operativt
arbete (se checklista). POSOM-gruppens deltagare ska med kort varsel kunna
agera och vid behov frikopplas från respektive ordinarie arbetsuppgifter.
3.5
Beredskap
Kommunen har en tjänsteman i beredskap (TiB). Under kontorstid är det
säkerhetschef som är TiB och utanför kontorstid är det en medlem ur TiBgruppen, som består av sex stycken utvalda personer från de olika kontoren.
Syftet med TiB är att kommunen alltid ska kunna nås av Polis, SOS,
Räddningstjänst, Länsstyrelsen med flera, alla tider på dygnet om kris eller
olyckor uppstår efter kontorstid.
3.6
Organisationsschema/larmkedja
När en situation som är eller kan komma att utvecklas till en krissituat ion
upptäcks ska den rapporteras till någon medlem i krisledningsgr uppen. Den
person som tar emot larmet gör en bedömning tillsammans med en annan
medlem i krisledningsgr uppen, vilket antingen kan resultera i att larmkedjan
stannar och situationen hanteras på ”lokal” nivå eller så görs bedömningen att
situationen är så allvarlig att larmet ska gå vidare i larmkedjan för att slutligen
leda till att sammankalla den centrala krisledningsgruppen. Den som får
infor mation om kris larmar någon ur kommunens krisledningsgr upp eller
Tjänsteman i beredskap (TiB).
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Samtliga personer i kommunens krisledningsgr upp samt Tjänsteman i
beredskap (TiB) är larmansvar iga. Med larmansvar ig menas att man har
uppgiften att ta emot krislarm och tillsammans med kommundirek tören eller
någon annan ur krisledningsgruppen fatta beslut om hur händelsen ska
hanteras.

4 Organisation och ansvar
4.1

POSOM-chef

Ansvarig för POSOM är enhetschef för enheten Vuxen/LSS/socialpsyk iatr i
som tillhör socialkontoret och är en av fyra myndighetsenheter. POSOM -chef
leder och fördelar arbetet och ser till att säkerställa behovet av hjälp- och
stödinsatser. POSOM-chef ansvarar för att ledningsgr uppen har kunskap om
arbetsledning under extraordinära förhållanden och den egna organisat ionens
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uppgifter, villkor och ansvarsområden. Vidare ansvarar POSOM -chef för att
stödgruppen, som arbetar i direkt anslutni ng till extraordinära händelser, har
goda kunskaper om kriser och krisstöd, kunskap om riskfaktorer för
utvecklande av psykisk ohälsa hos drabbade personer, kännedom om akut
stressyndrom och posttraumatiskt stressyndrom, god kännedom om egen och
andras funktion, uppgift och ansvarsområden, kunskap om egenreaktioner hos
stödpersoner.
4.2
Ställföreträdande POSOM-chef
Ställföreträdande POSOM-chef träder in vid POSOM-chefs frånvaro.
Ställföreträdande POSOM-chef ansvarar för det operativa ledarskapet vid
extraordinära händelser när stödgruppen är aktiverad.
4.3
Ledningsgrupp
Ledningsgr uppen består av chefer/ansvar iga från socialkontor,
utbildni ngskontor samt de samverkande organisat ioner na Svenska kyrkan och
Räddningstjänst. Ledningsgrupp deltar inte i de direkta insatserna utan leder
arbetet i samråd med räddningsledni ngen och den katastroforganisat ion som
finns vid Karolinska sjukhuset, PKL (psykologisk /psyk iatr isk
katastrofledning). Ledningsgr uppen ser till att stödgruppens arbete görs möjligt
genom att ansvara för att kalla in personal inom respektive enhets
ansvarsområde, se till att personal blir avlöst, se till att det vid behov finns en
lokal, ansvara för att sammanhållen infor mat ion når ut till respektive enheter.
4.4
Stödgrupp
Stödgruppen består av personer med lämplig kompetens, till exempel
socionomer, psykologer, lärare, diakoner, sjuksköterskor med flera. Dessa
personer kan vara anställda inom kommunen eller andra aktörer så som
exempelvis anställda inom kommunens egna verksamheter samt Svenska
kyrkan. Stödpersonerna arbetar i direkt närhet till den extraordinära händelsen
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med människor som befinner sig i kris och som är i behov av psykosociala
stödinsatser.
4.5
Administration
Administrat ionen utförs av särskilt utsedda personer inom socialkontoret. Den
administr at ivt ansvarige och dennes ersättare, ansvarar för administrat ion i det
inre ledningsarbetet (kommunhuset). Vidare svarar den inre administrat ionen
för att tillse att POSOM-väskorna är intakta, att skicka kallelse till POSOMmöten, skriva protokoll samt i övrigt ansvara för att POSOM -pärmar och
POSOM-material är uppdaterade. Yttre administrationen svarar för att föra
logg/jour nal på plats när POSOM är aktiverad, det vill säga vid extraordinära
händelser/kriser.
4.6
Stöd till stödpersoner och ledning
Personer som har varit involverade i krisarbete kan behöva stöd för egen del.
Rutin ska finnas där stödgruppssamtal erbjuds för stödpersoner som har varit
involverade i krisarbete (de indirekt drabbade). Vid svårare krissituat ioner som
kräver mer långtgående stödinsatser är det rimligt att det är kommunens
företagshälsovård som svarar för stödinsatser.

5 POSOM-sammankallande
Sammankallande i ledningsgr uppen är i första hand POSOM -chef eller den
som först nås av larmet från TiB, kommunens krisledningsgr upp eller SSRC
(StorStockholms Räddningscentral). Aktivering av POSOM-ledningsgrupp
görs genom att kontakta POSOM-chef, ställföreträdande POSOM-chef och
därefter i fallande ordning på listan över ledningsgr uppen. Socialchef
infor meras.
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5.1
Lokal för POSOM-ledningsgrupp
Lokal för POSOM ledningsgr upp är sammanträdesrummet Dalkarlen, plan 4, i
Furuhällshuset.
5.2
Lokal för stödcentrum
Plats för omhändertagande, så kallat stödcentrum, bestäms av POSOM ledningsgr upp i samråd med räddningsledaren. Valet av lokal styrs i första
hand av vad som hänt, hur många som drabbats samt var i kommunen olyckan
har inträffat.
Vid val av lokal skall vägas in:
• Förhållanden beroende av olyckans karaktär, till exempel miljöpåverkande
händelser, riskområden för skadliga utsläpp, behov av skyddsrum etc.
• Närhet till viktiga funktioner, till exempel allmänna kommunikat ioner
5.3
Behov av insatser
Så snart två medlemmar ur ledningsgruppen har samlats görs en bedömning av
vilka insatser som kan bli aktuella, i vilken ordning de behöver utföras samt
förväntat personalbehov. Ledningsgr uppens inkallade medlemmar fördelar de
uppgifter som kan behöva utföras:
Kontaktperson/för stödgrupper
Informat ion och kommunikat ion OBS! Internt
Kontaktperson gentemot räddningst jänst och polis
Kontaktperson gentemot PKL
Dokumentat ion

5.4
Personalbehov
Behovet av såväl lednings- som stödpersonal styrs av olyckans karaktär, hur
många som är drabbade samt hur många som behöver omhändertas för
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psykosocialt stöd. Beräkning av personalbehov görs av POSOM-chef i samråd
med räddningsledni ng och polis.

5.5
POSOM-väska
POSOM-väskafinns i Furuhällshuset, plan 4 (sammanträdesr ummet Dalkarlen).
Väskan innehåller bland annat POSOM-handlingsplan, kommunens larmlist o r,
kommunkartor, block, pennor och annat som kan vara till nytta vid en olycka.
En särskild POSOM-väskafinns för stödgruppen på samma plats, Dalkarlen plan
4, Furuhällshuset.

5.6
Lokala krisgruppen
På flertalet av kommunens enheter (till exempel skolor och förskolor) finns det
en lokal organisat ion för hantering av kriser. Organisat ionen hanterar själva
händelser som enbart berör en enskild enhet.

6 Lagar och förordningar
6.1

Lag om kommuners och åtgärder från regionen inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LXO
Den lag som ytterst reglerar kommuner nas krishanter ing är lagen (2006:544) om
kommuners och Regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Syftet med lagen är att kommunen ska kunna
minska sårbarheten i sina verksamheter och ha en god förmåga att hantera
krissituat ioner i fred. Begreppet extraordinär händelse definieras i lagtexten som
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”en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvar lig störning
eller överhängande risk för en allvar lig störning i viktiga samhällsf unkt ioner och
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en Region”. Lagen innehål ler
bestämmelser om kommunens skyldigheter när det gäller risk- och
sårbarhetsanalyser, planer för extraordinära händelser, krisledningsnäm nd,
geografiskt områdesansvar, utbildni ngar, övningar m.m. Den innehåller inga
skrivelser om POSOM eller annan stödgrupp.
Genom krisberedskap ska kommuner nas verksamheter fungera tillfredsstäl land e
oavsett krisens karaktär och omfattning. Således är det den normala
verksamheten som ska vara utgångspunkten för hantering av kriser (SKL 2012
s. 38). Kriser ska så långt det är möjligt hanteras på lägsta möjliga nivå, av den
som normalt har ansvar för verksamheten. Det innebär att en kris på en skola ska
hanteras av rektor, en kris som rör hela skolverksamheten hanteras av
utbildni ngschefen och så vidare, (SKL 2012 s. 40). Att en kris inträffar innebär
alltså inte att ansvaret för verksamheten eskalerar eller att verksamheten kan
bedrivas på annat vis.
I lagen fastslås att kommuner na har det geografiska områdesansvaret, vilk et
innebär att man har ett ansvar för att samverka med olika aktörer inom det egna
geografiska området såväl i det förberedande skedet som under och efter en kris
(Socialstyrelsen 2009 s. 16). Man ska alltså vara pådrivare för att skapa nätver k
och samverkan i krisberedskap (SKL 2012 s. 40). Vidare har kommunen ett
ansvar att samordna krishanter ingsåtgärder och att samordna informat ion t ill
allmänheten och media (Socialstyrelsen 2009 s. 16).

6.2
Socialtjänstlagen (SoL)
Enligt socialtjänst lagen (2001:453) är det kommunen som har det yttersta
ansvaret för att hjälpa de människor som vistas där, något som gäller även i
krissituat ioner. SoL innehåller inga specialbestämmelser som reglerar

Sid 14 av 33

POSOM

kommunens ansvar vid en kris men den innehåller inte heller några
undantagsbestämmelser för krissituat ioner (Socialstyrelsen 2009 s. 23).
Socialtjänstens ansvar beskrivs målande genom titeln på den korta skrift om
krisberedskap i socialtjänsten som getts ut av Socialstyrelsen: Ingen force
majeur för socialtjänsten. I den konstateras att det är kommunst yrelsen som har
det yttersta ansvaret för att alla som vistas i en kommun får det stöd och den
hjälp de behöver vid en allvar li g händelse. Det är också där som samordningen
av krisberedskapen ska ske. Men kommunst yrelsen delegerar normalt ansvaret
för olika delar av kommunens verksamhet till de olika nämnderna, vilket
innebär att det är socialnämnden som ska se till att socialtjänsten är väl
förberedd för de olika typer av allvar liga händelser som kan drabba en
kommun (Socialstyrelsen 2009 (b) s. 2).
6.3
Arbetsmiljölagen (AML)
Arbetsmiljölagens (1977:1160) syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i
arbetet och att skapa en god arbetsmiljö, både fysisk och psykosocial. Lagen
gäller i samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares
räkning.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd
Föreskrifter om första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) har getts ut av
Arbetsmiljöverket. Enligt §5 ska varje arbetsplats ha beredskap och rutiner för
första hjälpen och krisstöd, anpassade till verksamhetens art, omfattning och
risker. Medarbetarna ska känna till hur första hjälpen och krisstödet är
organiserade. Företagshälsovårdens roll i planering och genomförande av
krisstöd tas upp på flera ställen i föreskrifterna.
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7 Checklista
1. B edömning
Situation: En händelse som kan utvecklas till en kris har upptäckts. POSOM-chef,
ställföreträdande POSOM-chef eller annan person i ledningsgr uppen har tagit emot
infor mat ion.

A. Ta emot informationen, anteckna informationen
Ta emot och anteckna informationen/händelsen nedan.
Datum:
_______________________________________________________________
Tid:
_______________________________________________________________
Informat ionsgivare:
______________________________________________________________
Informat ionsmottagare:
_______________________________________________________________

Beskrivning av händelse (vad när, hur, vilka?):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

B. Bedöm om händelsen kan föranleda en insats av POSOM
Finns det risk för att händelsen utvecklar sig till en kris som innebär att
inblandade personer behöver psykisk och/eller social omvårdnad.
Finns det risk för att kommunens lokala krisorganisat ion (krisgrupper
på enheterna) inte klarar händelsen eller behöver stöd?
Om svaret är JA är det ett krislarm.
Larma annan medlem ur POSOM-ledningsgr upp (i fallande ordning) för att
tillsammans avgöra om ledningsgruppen ska sammankallas för hantering av
situationen. Om JA, gå vidare till kapitel 2.
Om svaret är NEJ på punkterna ovan, gå till kapitel 9.

2. L arm och samling av POSOM-ledningsgrupp
Situation: Ett krislar m har tagits emot.
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Larma POSOM-ledningsgr upp, se bilaga 1: larmlista.

Bege dig så snabbt som möjligt till nedanstående adress:
Kungsängens Centrum, Furuhällsplan 1,
sammanträdesr ummet Dalkarlen, plan 4.
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3. Initiala arbetsuppgifter för POSOM -ledningsgrupp
Situation: POSOM-ledningsgrupp är larmad och befinner sig i sammanträdesrummet
Dalkarlen i Furuhällshuset. Först på plats sätter upp handlingsplanens checklistor
överskådligt på sammanträdesrummets väggar. Arbetet påbörjas omedelbart.
Vid stor katastrof kallas infor mat ionsansvariga in.

POSOM -chef, eller den som är i dennes ställe, ansvarar för att gå igenom
nedanstående checklista:

Sekreterare i ledningsgruppen för loggbok över de åtgärder som
vidtas.
Informationsansvar ig håller kontakter både externt och internt, till
exempel POSOM:s kontaktperson på olycksplatsen och
kommunledni ngsgruppen.
Utse kontaktperson gentemot räddningst jänsten. Kontaktpersonen
beger sig omedelbart till olycks-/katastrofplatsen. Ta med
sambandstelefon och POSOM-väst.
POSOM-västarna ska förvaras i sammanträdesr ummet !
Utse analysansvarig. Den analysansvariges uppgift är att vid varje
tillfäl le analysera situationen och bedöma möjlig händelseut veck l ing
och lämna förslag på lämpliga insatser.
Utse lägesansvarig. Den lägesansvar i ges uppgift är vid varje tillfäl le
hålla en aktuell sammanfattande bild av krissituationen (till exempel
”detta har hänt”/” vet vi”). Använd whiteboard eller motsvarande.
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Utse administrat ivt ansvarig (någon i ledningsgruppen). Den
administrat ivt ansvariges uppgifter är att hålla kontakt med
stödgrupperna samt att personalförsör j ningen säkras i både
ledningsgruppen och stödgruppen. Den administrat ivt ansvarige är
ledningsgruppens kontakt med externa experter och samverkande
organisationer.
Gå snabbt igenom checklistan nedan (uppskattning av krisens
omfattning).

Uppskattning av krisens omfattning
Händelseför loppet – vad har hänt?
När hände det?
Var hände det?
Vilka/vad har drabbats?
I vilken omfattni ng har de drabbats?
Vilka är källan/källor na till informationen?
-

tillförl itli ghet?
sakriktighet?

Varje representant i ledningsgr uppen gör en kortfattad uppskattning av
hur händelsen kan påverka deras ansvarsområde på kort och längre
sikt?
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Vilka behov av resurser och samverkan bedöms det finnas?
Behövs stödgruppen i det fortsatta arbetet?

Om svaret är JA på att stödgruppen behövs i den fortsatta krishanter ingen se
kapitel 4.

4. POSOM-ledningsgrupp under krisen
Situation: POSOM -ledningsgrupp är larmad och befinner sig i
sammanträdesrum met Dalkarlen, Furuhäl lsplan 1. POSOM -chef leder arbetet.
POSOM -chef eller den som är i dennes ställe ansvarar för att gruppens
medlemmar kontinuerligt avrapporterar kortfattat. Genomgång av
nedanstående punkter:
Nulägesbeskr ivning. Varje person/funk t ion lämnar kort rapport.
Vilka åtgärder är vidtagna?
Vilka åtgärder är planerade?
Vilka behov av samverkan/resurser finns?
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Dokumentera översiktsbild på whiteboard eller motsvarande.
Säkerställ att åtgärderna loggas i loggbok.
Organisera för att ta hand om stressreaktioner hos POSOMledningsgrupp.

5. Inringning av stödgrupp
Situation: POSOM-ledningsgrupp har bedömt att stödgrupper behövs i det fortsatta
krisarbetet.
POSOM -chef i samråd med ställföreträdande POSOM -chef och
ledningsgrupp ansvarar för att gå igenom nedanstående checklista:
En analys görs av vilken typ av stöd som behövs
Lokal för stödgruppen rekvireras. Vid val av lokal skall vägas in:
Förhållanden beroende av olyckans karaktär, till exempel
miljöpåverkande händelser, riskområden för skadliga utsläpp, behov av
skyddsrum etc.

Närhet till viktiga funktioner, till exempel allmänna
kommunikationer
Ledningsgr uppen utser en stödgruppledare

Sid 23 av 33

POSOM

Ställföreträdande POSOM-chef tillsammans med administrati vt
ansvarig i ledningsgruppen ringer in stödpersonerna. Se larmlista i
bilaga 1.
- stödpersonerna informeras om händelseut veck li ngen.
- stödpersonerna informeras om vilken typ av stödbehov som kan
förväntas.
- en stödperson uppmanas att hämta stödgruppsväskan i
sammanträdesr ummet Dalkarlen på plan 4, Furuhällshuset, och snarast
bege sig till utsedd lokal.
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6. Samling av stödgruppen- inledande arbetsuppgifter
Situation: POSOM-stödgrupp är aktiverad och samlas i lokalen

Ställföreträdande POSOM -chef ansvarar för att gå igenom nedanstående
punkter:
Stödgruppspersoner na infor meras om vad som har hänt, hur många
människor som har drabbats och eventuellt kan komma att beröras av
stödgruppens arbete.
Fördela funktioner i stödgruppen.
- svara i telefon
- dokumentat ion
- registrer ing av hjälpsökande (namn, personnummer, relation till
drabbad, telefonnummer etc.
- ansvar för mat och dryck
- ansvariga för stödsamtal
- kontaktperson gentemot POSOM-ledningsgr upp
En första bedömning görs av vad som kommer att behövas för att
upprätta ett fungerande stödcentra, till exempel:
- varm dryck
- lättare mat
- möjligheter till vila
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- filtar
- telefon

Gör en snabb inventer ing av materialet i stödgruppsväskan.
Meddela POSOM-ledningsgr upp vilka behov stödgruppen har i arbetet.
Förbered hanteringen av registrer ing av de som kommer till stödcentrat.
Möblera om lokalen efter behovet av till exempel:
- avskildhet
- samband/kommunikat ion med bland annat POSOM-ledningsgr upp
- möjlighet till vila
- samtal i mindre rum
- möjlighet att ringa anhörig

Sätt upp skylten: STÖDCENTRA.
Stödgruppen sätter på sig namnbrickor och västar.
Organisera för information/avrapportering mellan personal i
stödgruppen och för att ta hand om personalens stressreaktioner (t.ex.
avlastande samtal).
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7. Stödgruppen under krisen
Situation: POSOM:s stödgrupp är aktiverad och befinner sig i stödcentrat. Drabbade
och andra besökande kommer nu till lokalen.
Fokusera på att visa empati för
inblandade/anhöriga/anställ da/kommuni nvånare.
Tänk också på ditt eget välbefinnande: drick, ät, vila, rör på dig och ta
inte för långa arbetspass
Se till att de drabbade inte lämnas ensamma.
Ge praktisk hjälp att kontakta anhöriga och nära vänner per telefon.
Acceptera förtvivlan och ovanligt uppträdande.

Låt den drabbade tala fritt och avbryt inte.
Var förstående, lyssna och var beredd på fysisk kontakt.

Ge saklig och odramatisk information

Peka inte ut syndabockar och försök inte att förklara olyckan.
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Ge råd om möjliga reaktioner, till exempel sömnsvårigheter, retlighet
och ängslan – se material till stödpersoner i stödgruppsväskan.

Informat ion om vidare medicinskt och psykologiskt omhändertagande
lämnas till de drabbade innan de lämnar stödcentret.

Hjälp den drabbade att planera den närmaste framtiden, till exempel
transport hem, till förläggni ng, släkt osv.

Hjälp den drabbade att fylla i viktiga telefonnummer på baksidan av
foldern ”Hur man hanterar traumatisk stress” och ge den till den
drabbade inför hemresan.

Sid 28 av 33

POSOM

8. Avveckling, dokumentation
Situation: POSOM-ledningsgrupp och stödgrupp har avslutat sitt arbete.
Verksamheten har återgått till det normala. Ledningsgr upp och stödgrupp går igenom
nedanstående punkter. OBS! Sekreterare sammanst äller resultatet av genomgången.

POSOM -chef ansvarar för genomgången av nedanstående punkter:

Utse en sekreterare för dokumentat ion av genomgången.
Stäng stödcentrat.
Följ upp och ta lärdom av det som har hänt.
Vad fungerade bra?
Kunde något ha gjorts bättre?
Skall någon/några särskilt uppmärksammas för insatserna under
händelsen?
Utifrån det som inte fungerade har vi beslutat om följande åtgärder:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Besluta om eventuella ändringar uppdateringar i checklistan.

Följ upp stressreaktioner1 hos egen personal genom till exempel
avlastande samtal, inom en vecka, efter avvecklingen av POSOMinsatsen.

Diarieför dokumentat ionen.

1

Se bilaga 3 ” Hur man hant erar traumatisk st ress”
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9. Åtgärder vid ej kris
Situation: En person i ledningsgr uppen har tagit emot ett larm som kan utvecklas till
kris. Efter samråd med ytterligare en person i ledningsgr uppen bedömes situationen inte
kräva en POSOM-insats

A. Dokumentera
Anteckna beslut att inte aktivera POSOM.
Datum:
_______________________________________________________________

Tid:
_______________________________________________________________

Beslut:
_______________________________________________________________
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Beslutsgr under :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

B. Informera
Stäm av med larmgivare vilket eventuellt stöd som kan komma bli aktuellt.
Säkerställ att kommunledningen och andra berörda verksamhetsutövare är
kontaktade, om det är aktuellt.
Utvärdering:
Skriv ned en kortfattad utvärdering av krislarmet :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Sid 33 av 33

