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1 Bakgrund
Sverige har sedan den 1 juli 2002 ett nytt krishanteringssystem som gäller alla nivåer i
samhället.
Ur Socialstyrelsen Allmänna råd 1991:2
”För att kunna klara behoven hos enskilda grupper av drabbade vid akuta kriser, olyckor eller
katastrofer bör inom varje kommun finnas en beredskapsgrupp för psykologiskt och socialt
omhändertagande (POSOM). Deltagarna i denna grupp skall med kort varsel kunna agera samt ha
utbildning och erfarenhet för att kunna fungera på ett flexibelt sätt. Denna grupp skall vid behov kunna
frikopplas från ordinarie tjänstgöring och i arbetet i samband med en katastrof eventuellt få utökad
delegation att fatta beslut.”

Kommunens uppgifter i detta system utgår från en helhetssyn, som i sin tur bygger på
den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet, kompletterad med
åtgärder som förberetts för att kunna hantera en extraordinär händelse.
En bärande idé i krishanteringssystemet är att det byggs upp underifrån. Det betyder
att verksamhetsansvaret, det vill säga kommunens ansvar för bland annat socialtjänst
och kommunal hälso- och sjukvård, under normala förhållanden också gäller vid stora
olyckor, katastrofer och händelser som bedöms som extraordinära. Ansvaret omfattar
såväl ekonomisk och praktisk hjälp som psykosocialt stöd. Att upprätthålla reguljär
verksamhet, och dessutom ta hand om nytillkomna målgrupper i både praktiskt och
psykosocialt hänseende, kräver förberedelser av olika slag.
POSOM bygger på praktisk samverkan mellan olika verksamhetsområden: socialtjänst,
barn- och utbildningsverksamhet, hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst och
trossamfund. POSOM gruppernas huvuduppgift är att stödja individer och familjer,
upprätta informations- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer
som berörs av händelsen Planen är avsedd att gälla vid oväntade akuta händelser som
stora olyckor och katastrofer.
Planen syftar till att snabbt och effektivt organisera och samordna de stödresurser
som finns i samhället.

2 Mål
Vid katastrofer och stora olyckor ska drabbade människor, i ett inledningsskede,
erbjudas psykiskt och socialt stöd för att minska lidande och förebygga psykisk ohälsa
på sikt. POSOM ska aktiveras när andra resurser är otillräckliga och ledningsgruppen
bedömer att behov av insatser föreligger.

3 Organisation
3.1 I kommunen
Organisationen består av en ledningsgrupp med representanter från
socialförvaltningen, primärvården, kyrkan, polisen och räddningstjänsten. Respektive
huvudman ansvarar för att bemanna ledningsgruppen i enlighet med planen.

3

Representanterna från polisen och Räddningstjänsten har en adjungerande funktion i
ledningsgruppen.
Utöver ledningsgruppen finns lokala stödgrupper med representanter från olika
myndigheter/samfund inom lokalområdet. Rekrytering till stödgrupperna sker i
samråd med ledningsgruppen. Deltagandet i en stödgrupp är inte knutet till att man
innehar en speciell tjänst i organisationen. Det är i stället den personliga lämpligheten,
som är avgörande för deltagandet.
Varje person som deltar i stödgruppen gör detta som ett förtroendeuppdrag.
För varje lokal stödgrupp finns en utsedd samordnare. Förteckningen över
stödpersoner är inte offentlig utan används endast internt i organisationen.
Denna plan finns hos räddningstjänsten, SOS alarm, PKL-gruppen samt
akutmottagningen på Värnamo sjukhus. Planen med personalförteckning ska
revideras minst en gång per år. Ansvarig för detta är samordnaren.

Roller och ansvarsfördelning
Kommunens ledningsgrupp

Kommunens
krisledningsgrupp

Ledningsgrupp
POSOM
Upprättar och ser över handlingsplan,
rutiner och riktlinjer
Återrapportera till Krisledningsgruppen

Samverkar med ledningsgruppen
POSOM

Rekryterar stödpersoner
Samverkar med räddningstjänsen
Följer upp stödgruppens arbete

POSOM- ledningsgrupp arbetar med riktlinjer och handlingsplaner samt samverkar
med övriga aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, Regionen m fl. och följer
upp stödgruppens arbete.
Stödgruppen består av de stödpersoner som aktiveras av POSOM-ledningsgrupp när
en kris uppstår. POSOM- ledningsgrupp planerar hur krisen ska hanteras, om
stödpersoner behövs på olycksplatsen, hur många som behövs och om och var ett
kriscenter ska öppnas för de som är drabbade av krisen. Stödgruppen har kontakt med
ledningsgruppen i samband med incidenter.

3.2 Ansvar
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Samordningsansvaret
för verksamheten ligger på socialförvaltningen. POSOM-ledningen bedömer behovet
av insatser, när de ska påbörjas respektive avslutas. I samband med insatser har
ledningsgruppen mandat att fatta beslut i frågor som rör POSOM:s del av insatserna.
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Respektive organisation står för POSOM-medlemmarnas personalkostnader.

3.3 Kompetens
Organisationen består av personer, som i sitt yrkesutövande är utbildade för och
jobbar med människor samt möter människor i kris till exempel präster, pastorer,
kuratorer, sjuksköterskor, psykologer. Kommunen, som huvudansvarig, ser till att
berörda får lämplig utbildning för att klara uppgifterna. Personer som ingår i
ledningsgruppen bör ha genomgått den tredagars grundutbildning som anordnas vid
MSB´s skolor.
Ledningsgruppen anordnar regelbundet återkommande utbildning/information för
stödgrupperna. Samtliga personer, som ingår i POSOM-organisationen ska verka för
att sprida kunskap om verksamheten i de egna organisationerna.

4 Verksamhet
4.1 Aktivering
POSOM-organisationen kan aktiveras och organisera stöd under följande
omständigheter:
•
•


Katastrof/större olycka inträffar i kommunen oavsett hemvist för berörda.
Katastrof/större olycka inträffar utanför vår kommun, berörda bor i kommunen.
Den ordinarie verksamhetens krisstöd inte fungerar eller är tillräckligt.

POSOM-organisationen ska inte aktiveras i frågor där annan, enligt lag eller
förordning, har ansvar för det psykosociala omhändertagandet, exempelvis på
arbetsplatser.
Information till POSOM-ledningen eller stödgrupper om inträffad händelse kan
komma från räddningsledning, polis, ambulans eller annan. Stöd utformas och
organiseras beroende på omständigheter och omfattning i det enskilda fallet.
Stödet till drabbad är avsedd som ett erbjudande – inte ett tvång. Under pågående
insats kan omfattande samverkan ske med andra organisationer i samhället.
Någon särskild beredskap finns inte inom organisationen utan deltagande sker på
frivillig basis.

4.2 Avgränsningar
POSOM-organisationen ska kunna aktiveras och erbjuda ett omhändertagande i det
akuta skedet.
Verksamheten ska inte ersätta insatser i en ordinarie verksamhet och har aldrig
behandlande karaktär. I samband med insatserna måste avgränsningar göras i
förhållande till andra myndigheters ansvar såsom polis och räddningstjänst.
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4.3 Uppgifter
POSOM-ledningen ska i samband med insats,



ha en sådan överblick över situationen så att man på bästa sätt kan sätta in de insatser
som det finns behov av utifrån ett psykosocialt perspektiv.
Ha en fast samlingslokal där man vid behov snabbt kan samla gruppen.

Detta kräver samverkan mellan olika myndigheter och organisationer i syfte att nå ett
så gott resultat som möjligt vad avser insatserna.
1. Den i ledningsgruppen som får larmet ser till att gruppen samlas i gruppens lokal
2. Gruppen informerar sig om det aktuella läget samt återkopplar till exempelvis
räddningstjänst, polis, kommunal krisledningsorganisation
3. Följande funktioner ska hanteras inom gruppen
a. Ledning
b. Analys/Läge
c. Information
d. Dokumentation
e. Servicefunktion
4. Som stöd för ledningsgruppens arbete används upprättad checklista.

Stödgruppens funktion
Efter beslut i ledningsgruppen ska stödgruppen kunna




bemanna ett stödcentrum utifrån den rådande situationen
ge ett samlat psykosocialt stöd till behövande
sköta registrering, förtäring, övernattning, transporter etc. vid behov

För att detta ska fungera behövs en regelbunden kontakt och avstämning med
ledningsgruppen. Då kan behov av nya eller förstärkta insatser som inte kan lösas
inom stödcentrat lyftas.
Verksamheten ska dokumenteras på dagboksblad för avstämning och uppföljning.
I andra situationer kan stödgruppens insatser behövas för att i samband med en
enskild händelse initialt ge psykosocialt stöd om resurser saknas i nätverket.

4.4 Utvärdering/uppföljning
Varje enskild händelse som lett till insatser ska dokumenteras. En
verksamhetsberättelse ska årligen lämnas till kommunstyrelsen. Ansvaret för detta
ligger på ledningsgruppen.
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5 Lokaler/utrustning
5.1 Lokaler
Respektive lokal stödgrupp har en lista på lämplig lokal, som kan utgöra stödcentrum.
Ledningsgruppen har sin lokal på Rosendal. Lokalen är utrustad så att denna kan
utgöra ledningscentral i samband med insatser.

5.2 Utrustning
Det finns två stödväskor med innehåll placerad hos hemsjukvården på Rosendal.
De andra två väskorna förvaras i Församlingshemmet i Gnosjö.

6 Ekonomi
6.1 Ansvar
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Medel finns i
budget till utbildnings- och informationskostnader, 50 000 kr/år.

6.2 Befogenheter
I samband med insatser har POSOM-ledningen mandat att fatta beslut om kostnader
upp till ett basbelopp. För kostnader därutöver ska beslut fattas av ansvarig i den
kommunala krisledningsorganisationen.

6.3 Ersättningar
Ingen särskild ersättning utgår till personer i POSOM-organisationen. Respektive
organisation står för medlemmarnas personalkostnader i samband med insatser.
Olycksfallsförsäkring har tecknats för privatpersoner som ingår i organisationen.

7 Definitioner
POSOM

Psykiskt Och Socialt OM händertagande vid katastrofer och stora
olyckor.

PKL

krisledningsgrupp inom landstinget som är avsedd att leda och
samordna det psykiatriska och psykosociala omhändertagandet av
drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse.

Katastrof

Händelse med ett större antal drabbade, då insatser utöver det
vanliga behövs.

Allvarlig händelse

Av Socialstyrelsens (SoS) termbank framgår att allvarlig händelse är
ett samlingsbegrepp inom hälso- och sjukvård, hälsoskydd,
smittskydd och socialtjänst för olika typer av händelser inklusive risk
för eller hot om sådana. Som exempel på allvarliga händelser nämns
bland annat transportolyckor, explosioner, bränder, utbrott av
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allvarlig smitta, samt psykosocial påverkan på samhället som en följd
av traumatiska händelser. Utifrån att POSOM och PKL också
aktiveras vid händelser som inte är extraordinära har vi valt att
genomgående använda begreppet ”allvarlig händelse”.
Extraordinär händelse

I vissa fall innebär detta att lagen om extraordinära händelser i
fredstid hos kommuner och landsting kan behöva tillämpas. Av
regelverket (2006:544) framgår att med extraordinär händelse avses
en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun
eller ett landsting.

Drabbad

Person som är känslomässigt starkt berörd av händelsen.

POSOM ledningsgrupp

Den grupp personer, sammansatt från olika myndigheter och
organisationer, som har ett övergripande ansvar att i samband med
inträffad händelse se till att det psykosociala stödet till drabbade
fungerar på ett tillfredsställande sätt. Gruppen har också ett ansvar
för att revidera planen, namn- och telefonlistor samt genomföra
utbildningar för de i organisationen ingående personerna.

Stödgrupp

lokalt sammansatt grupp av personer från olika myndigheter och
organisationer, vilken har ett speciellt ansvar i det egna området i
samband med behov av psykosocialt omhändertagande.

Stödcenter

Samlingsplats där drabbade kan få krisstöd.

Upplysningscentral

Plats där upplysningar om inblandade i olycka kan lämnas ut.
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8 Bilagor
8.1 Åtgärdplaner
8.1.1 Ledningsgruppen

Larmning
Inlarmning av POSOM kan ske av:
-

Förvaltningschefer
Räddningstjänsten
Polis
Samordnare för POSOM

Larm av POSOM går antingen via samordnare för POSOM eller via SOS där man begär
7180 (brandingenjör i beredskap). Samråd mellan blåljusorganisationerna och
samordnare kring behov av POSOM och omfattning kan ske utan att ledningsgruppen
kallas in.
Inringning stödpersoner
När ledningsgruppen samlats görs en bedömning av vilka insatser som kan bli aktuella
och i vilken ordning de behöver sättas in. Finns det behov av att möta drabbade på
olycksplatsen kommuniceras detta med 7180 eller SOS. Ledningsgruppen påbörjar
inringning av stödpersoner.

Lokaler
Ledningsgruppen samlas i konferensrummet på Rosendal, Gnosjö.
Behov av lokal för omhändertagande, information mm. Löses av de inkallade från
ledningsgruppen
Behov av insatser
Kommunicera med yttre befäl (7180) innan beslut om att öppna kriscenter för
omhändertagande.

Rutiner
Alla beslut ska dokumenteras. Det är viktigt att ledningsgruppen tidigt utser vem som
för noteringar. När stödpersoner kallats in ska ngn av dessa för loggbok.(ex. tid, namn,
åtgärd).
Följa upp stödpersonernas arbete
Vid behov ska stödpersonerna under insatsens gång kunna ta kontakt med
ledningsgruppen.
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Stödpersonerna

Larmning/Samband
Kontakter med ledningsgruppen sker främst via mobil. Möjligheten för de drabbade
att kontakta sina anhöriga ordnas av POSOM-gruppen.
Kontakter
Ledningsgruppen ansvarar för kontakter med SOS, räddningsledare, polis, och PKL1 för
efter samråd med stödpersoner på platsen för omhändertagandet.
Media
Räddningsledning och polis svarar för kontakter med media.

Rutiner
Sträva efter att hålla samman alla drabbade.
Registering/dokumentation





Upprätta registreringskort för varje drabbad
För loggbok från början
Utse en stödperson för telefonkontakter till anhöriga
Hämta ryggsäckarna

Underhåll
Enklare förtäring kan tillhandahållas av Posomgruppen. Ev. kvitto sparas för senare
ersättning och lämnas till samordnaren.

Stödinsats
Inledande samtal om vad som skett sker. De drabbade får berätta vad som hänt ur sitt
eget perspektiv. Det är viktigt att man i detta skede lyssnar utan att man korrigerar
eller förklarar. Håll igång samtalet. Trösta och lugna.
Reaktioner
Reaktionerna efter en dramatisk upplevelse kan variera mycket. Allt från apati och
inbundenhet till gråt eller intensivt pratande. Grip inte in för mycket. Närhet är i detta
läge viktigaste. Varsam kroppskontakt. Lyssna! Stödpersoners uppgift i detta läge är
att vara aktivt närvarande.
Telefon
Stödpersonen hjälper till att ringa nödvändiga samtal. Sitt tillsammans med den som
ringer. Ditt stöd behövs och uppgifter kan behöva korrigeras.
Information
Det är mycket viktigt med saklig information, eftersom rykten snabbt sprids även

1

krisledningsgrupp inom landstinget som är avsedd att leda och samordna det psykiatriska och
psykosociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse
(http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=167)
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bland de drabbande. Repetera i ett senare skede. Det är viktigt att de drabbade får
namn och telefonnummer på personen som haft hand om dem så att de kan ringa
senare vid behov.
Resor till sjukhuset
Drabbade med skadade anhöriga vill så snart som möjligt komma till sjukhuset. Om
den skadade anhörige är vaken och kan ta emot besök görs resan så snart som möjligt.
Hemresa
Drabbade kan vilja åka hem så snart som möjligt. Drabbade från samma ort bör så
långt som möjligt resa tillsammans. Före hemresan bör någon från POSOM förvissa sig
om att den drabbade blir mottagen hemma.
Övernattning
Om förhållandena kräver det hjälper ledningsgruppen till att ordna för övernattning.
En strävan ska vara att förlägga alla drabbade på samma ställe. Någon från
ledningsgruppen följer med till övernattningsstället.
Avslutad insats
Vid avslutad insats samlar ledningsgruppen de stödpersoner som varit med för
avlastade samtal för att gå igenom händelsen och utvärdera.
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8.2 Instruktion vid larm av POSOM-gruppen





Den som först får larmet i Ledningsgruppen larmar vidare i gruppen
Ange tydligt samlingsplats om det inte är i Rosendals konferensrum
Ta med detta material och din namnbricka
Ta det lugnt och kör försiktigt

Tänk på detta om/när du är på platsen för olyckan




Ta kontakt med räddningsledaren. (Först på plats blir krisgruppsledare)
Bestäm vid behov mötesplats för POSOM-stödgrupp
Vid större händelser kontaktas POSOM-ledningsgrupp för hjälp på stödcenter

Emotionell första hjälp
Var närvarande
 Var nära och närvarande hos den drabbade
 Visa att du finns
 Var uppriktig. Bortförklara aldrig med ord som ”Det är inte så farligt”
Lyssna aktivt
 Lyssna, ta in och bekräfta känslorna.
Använd ditt språk
 Fråga hur det är, vad som hände och hur det kändes/känns?
 Ett sätt att få ur sig något av krisen är att klä den i ord, samtidigt är det första
steget till en bearbetning som senare kan hjälpa en vidare.
Sök kroppskontakt
 Det räcker långt med att hålla en hand eller att kramas – naturligtvis inte med den
som inte vill ha kroppskontakt. Man måste inte prata.
Ge tid
 En del av bearbetningen består av att älta det som skett. När det är klart upphör
upprepningarna av sig självt. Säg aldrig ”Det har jag redan hört”.
Var Dig själv
 Försök inte att vara psykolog, läkare eller präst om Du inte är det. Vi gömmer oss
ofta bakom våra yrkesroller. Här är det medmänsklighet, medkänsla och inlevelse
som gäller.

Mer att tänka på



Checklista som finns i ryggsäckarna
Naturligvis gäller tystnadsplikt
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