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Psykosocialt omhändertagande
Behovet av psykosocialt omhändertagande kan bli stort både för direkt och indirekt drabbade, men
även för inblandad sjukvårdspersonal. Landstingets
psykosociala katastroforganisationer består av ledningsgrupper (PKL) och krisstödsgrupper
bestående av psykosocial hjälppersonal.
PKL-gruppen planerar, leder och samordnar det psykosociala omhändertagandet av drabbade och
närstående/anhöriga. PKL samordnar även krisstödet till sjukvårdspersonal när behov uppstår.
Ansvarig för PKL-gruppen ingår i katastrofkommittén och lokal krisledning samt en samordnare
placerad i regional krisledning
Larmväg
PKL larmas vid stabsläge endast om det finns drabbade med psykiska eller fysiska skador. Därutöver
larmas PKL vid förstärknings eller katastrofläge.
PKL-gruppens ansvar
PKL-gruppen ansvarar för att sjukhuset har en fungerande psykosocial katastroforganisation genom
att organisera, utbilda och öva den personal som behövs för uppgiften.
– I samarbete med lokal krisledning avgöra om och när krisstödsgruppen ska larmas
– Ansvarar för att behövlig personal larmas för att klara uppgiften
– Leder krisstödsgruppens arbete
– Följer upp och utvärderar psykosociala omhändertagandet
PKL-gruppens uppgifter
– Upprättar krisstödsmottagning
– Ger information via telefon till närstående och anhöriga
– Arbetar efter de åtgärdskort som finns framtagna
– Samverkar med externa stödgrupper (t ex andra PKL-grupper och kommunens POSOM-grupper)
– Medverkar i övningar, rapportera och sammanställa erfarenheter
– Uppdaterar regelbundet lokala krisplanen med avseende på de psykosociala insatserna
– Uppdaterar larmlistor
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– Ansvarar för att lämpliga lokaler och adekvat utrustning finns tillgänglig
Krisstödsgruppen
Krisstödsgruppen har en särskild kompetens i krisbemötande. Gruppen utgörs av olika
personalkategorier från vården samt personal från sjukhuskyrkan.
Krisstödsgruppens arbetsuppgifter
– Bistår med akut psykosocialt omhändertagande av skadade som vårdas på NUS samt deras
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närstående/anhöriga
– Hänvisa personer som är i behov av psykiatriskt omhändertagande till psykiatrisk klinik
– Ge information om fortsatt uppföljning och stöd till drabbade som behöver detta
– Registrera personer som gruppen omhändertagit
–

Erbjuda och förmedlar kontakt för personer med behov av religiöst stöd

Referenser och förändringar
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