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1. DELPLAN I KOMMUNENS BEREDSKAPSPLANVERK OG FORANKRING 

Planen iverksettes og følges opp der det er behov for akutt samordnet psykososial 

bistand til personer som er rammet av kriser, ulykker og katastrofer i Larvik 

kommune.  

 

Planen er en delplan til Helseberedskapsplan for Larvik kommune, og inngår således 

som en del av kommunens samordnede beredskapsplan.  

 

Delplanen har ansvarsforankring hos kommuneoverlegen. 

 

 

 

2. LOVGRUNNLAG 

  

 Helse – og omsorgstjenesteloven      

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 

 Folkehelseloven    

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29 

 Helseberedskapsloven   

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56 

 Helsepersonelloven   

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 

Delplan innunder 
overordnet kriseplan for 
Kommunalsjefsområde

Overordnet kriseplan 
Kommunalsjefsormråde

Overordnet 
beredskapsplan

Overordnet 
Bedredskapsplan 
Larvik kommune

Helseberedskapsplan

Plan forPsykososial 
beredskap

Smittvernplan Pandemiplan

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
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 Forvaltningsloven   

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10 

 Pasientrettighetsloven    

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63 

 Akuttmedisinforskriften   

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231?q=forskrift om 

akutt 

 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS 2428) 

 https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1166/Mestring,

-samhorighet-og-hap-veileder-for-psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-

katastrofer-IS-2428.pdf 

 

 

3. MÅL OG HENSIKT 

Planens har til hensikt å  beskrive kommunens psykososiale beredskap, som legger til 

rette for raskt å kunne iverksette målrettede psykososiale tiltak etter potensielt 

traumatiserende hendelser, både for å bistå enkeltpersoner eller grupper.  

 

Planen kommer også til anvendelse ved akutte oppståtte situasjoner der ordinær 

kapasitet og tilbud i kommunen åpenbart ikke strekker til. 

 

4. DEFINISJONER  

4.1 Psykososial bistand/oppfølging:  

Målrettede tiltak som helse- og sosialtjenesten setter inn etter potensielt 

traumatiserende hendelser for å bistå enkeltpersoner eller grupper å håndtere 

akutte, psykologiske stressreaksjoner, med hensikt å forebygge fremtidige 

helseproblemer. 

 

4.2 Kriser:  

Dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan true eller svekke 

viktige funksjoner og verdier hos enkeltpersoner, familie eller lokalsamfunn, samt 

svekker deres muligheter til å utføre viktige og sentrale oppgaver på individ – og 

familienivå. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1166/Mestring,-samhorighet-og-hap-veileder-for-psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer-IS-2428.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1166/Mestring,-samhorighet-og-hap-veileder-for-psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer-IS-2428.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1166/Mestring,-samhorighet-og-hap-veileder-for-psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer-IS-2428.pdf
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4.3 Ulykker:  

Uventede og potensielt traumatiserende hendelser der antall rammede personer 

med behandlingsbehov langt overskriver de tilgjengelige ressursene som finnes i 

nærområdet av katastrofen. 

 

5. FORHOLDET TIL ORDINÆRE KOMMUNALE TJENESTER 

Arbeid og tiltak knyttet til demme planen, skal bidra til å mobilisere, koordinere og 

støtte opp under de ordinære tjenestene, bestående ressurser og tilbud på ulike nivå 

i organisasjonen. 

 

Følgende innsatsmatrise skal benyttes ved psykososial oppfølging: 

 Styrke individets egen evne til mestring og selvhjelp  

 Mobilisere individets egne nettverk: private og offentlige 

 Mobilisere primærhelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester 

 Mobilisere psykiatriske spesialisthelsetjenester 

 

6. SAMARBEID MED SPESIALISTHELSETJENESTE 

Det foreligger følgende samarbeidsavtaler mellom Larvik kommune og SIV HF 

innenfor området. 

 Delavtale om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske 

kjede 

 Delavtale om hvilke helse -og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt 

ansvar for 

 Tjenesteavtale om henvisning, innleggelse, behandling og utskriving fra 

psykisk helsevern for barn, under og voksne.  

 Avklart handlingsalternativ: henvisning fra kommunal faginstans til den akutte 

tjenesten ved Distrikt psykiatrisk senter, Larvik.  

 

7. KOORDINERINGSRUPPE FOR PSYKOSOSIAL OPPFØLGING 

Det er etablert en styringsgruppe for psykososial oppfølging i kommunen med 

følgende representasjon:  

 

 Avdelingsleder Larvik legevakt  

 Legevaktsoverlege Larvik legevakt 

 Psykolog, Virksomhet psykisk helse og avhengighet 

 Kommuneoverlege 
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 Virksomhetsleder Psykisk helse og avhengighet 

 Virksomhetsleder Barne- og ungdomstjenester 

 Prest fra DNK/trossamfunn 

 Pårørendekoordinator Larvik kommune 

 Politi -  pårørendekontakt 

 

Koordineringsgruppens hensikt og mandat: 

 

 Møtes 1 gang årlig, for gjennomgang, evaluering og ajourføring av aktuelle 

plan. Kommuneoverlegen innkaller til møtet. 

 Gruppen skal benyttes som en ressursgruppe ved større hendelser der denne 

planen kommer til anvendelse. Gruppen skal kunne bistå kommunens 

beredskapsorganisasjon med koordinering av psykososial innsats. Dette 

avklares og initieres av kommunalsjef helse- og omsorg. 

 Ha oversikt over kommunens ordinære hjelpeapparat for psykososial 

oppfølging; fagressurser, kompetanse og organisering.  

 Fungere som referanse og avklaringsgruppe for psykososialt kriseteam og 

dette teamets oppgaveløsning 

 

8. PSYKOSOSIALT KRISETEAM  

 

8.1 HOVEDOPPGAVER 

Psykososialt kriseteam har ansvar for psykososial bistand av mennesker og lokalsamfunn som 

rammes av kriser og katastrofer. Teamet er en ressursgruppe, som utover å bistå innbyggerne, også 

vil kunne fungere som en ressurs for innsatspersonell, eksempelvis politi, legevakt og sykehus i 

kommunen.  

Psykososialt kriseteam skal bistå det ordinære tjenesteapparatet og er et supplement til de etablerte 

tjenestene, som de tar utgangspunkt i.  

8.2 MÅL 

Psykososialt kriseteam har som hovedmål å skaffe oversikt, koordinere og utøve psykososial 

førstehjelp til etterlatte og eventuelt involverte ved en utløsende hendelse, i en akutt situasjon, og 

har videre et ansvar for å tilse videre oppfølging av det ordinære tjenesteapparatet i 

primærhelsetjenesten der det vurderes behov, eller av involvertes nettverk.  

Psykososialt kriseteam skal vurdere omfanget av hendelsen og involverte, samt vurderes hvorvidt 

samtale og oppfølging direkte i forbindelse med hendelsen er i behov for umiddelbar bistand, og 

hvorvidt tilnærmingen skal være individuell eller gruppebasert. Sammen med leder, er psykososialt 

kriseteam ansvarlig for å mobilisere tilfredsstillende mengde ressurser for å kunne ivareta oppdraget. 
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Dersom det viser seg at krisen har større omfang enn forventet, bør leder vurdere konferering med 

koordineringsgruppen og/ eller kommunen kriseledelse. 

Kontakt med berørte og iverksetting av tiltak/bistand skal være i henhold til faglig avklarte 

prosedyrer. 

 

8.3 AKTUELLE HENDELSER 

Bistand fra psykososialt kriseteam kan være aktuelt ved alvorlige akutte livshendelser hvor få 

personer er involvert som for eksempel ulykker, voldshandlinger, uventede dødsfall og 

trusselsituasjoner. Det kan også omhandle hendelser som drap, drukningsulykker, overfall og ran, 

selvmord eller selvmordsforsøk, overdoser eller lignende.  

Når kommunenes katastrofeberedskapsplan iverksettes, kan det bli aktuelt å aktivere kommunens 

psykososiale kriseteam, eventuelt mobilisere koodineringsgruppen for videre plan og avklaring. 

 

8.4 AKTIVERING 

 

 

1. All kontakt til kriseteamet formidles via Larvik interkommunale legevakt, telefon 

116117.  

Henvendelser vedrørende behov for aktivering av psykososialt kriseteam, kan rettes 

fra innsatspersonell; Politi, Brannvesen, Ambulanse, AMK, kommunens 

helseberedskapsledelse, kommuneoverlege eller kommunens 

kriseberedskapsledelse. 

2. Legevaktens vakthavende lege tar stilling til hvorvidt psykososialt kriseteam skal 

aktiveres.  

Henvender 

Politi Brann AMK 
Ambulanse 

Kommunenes 
beredskapstjenste

Larvik 
interkommunale 

Legevakt

Sykepleier mottar

Vakthavende lege 
vurderer aktivering

Kriseteamet

Medlem på oppsatt vakt 
mottar

Oppsatt medlem 
innkaller medlem fra 

liste
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3. Ved aktivering av psykososialt kriseteam, kontaktes medlem av kriseteamet oppført 

på frivillig liste. 

4. Medlemmet fra kriseteamet som aksepterer oppdraget innkaller annet medlem fra 

oppdatert liste, ift. hva som er relevant av fagkompetanse for oppdraget, dersom 

særskilt kompetanse er ønsket.  

Medlem under opplæring skal alltid kontaktes i forbindelse med oppdrag, for å få 

mulighet til å delta. 

5. Responstid for oppdraget er 2 timer.  

 

8.5 ORGANISERING OG ANSVARSFORANKRING 

Organisatorisk forankring:  

Psykososialt kriseteam i Larvik kommune er organisert innunder Helse- og omsorg sin stab, ved 

kommuneoverlegen.  Arbeidet har videre, forankring i en koordineringsgruppe. 

 

Leder:  

Teamet har en egen leder, som har det faglige ansvaret for psykososialt kriseteam. Leder er ansvarlig 

for koordinering og samhandling, for rekruttering og opplæring, og for oppfølging og for elementer 

relatert til drift.  Leder kan inngå som del av kriseteamet og være ekstern, eller være del av 

kommune. Forutsetning er relevant fagkunnskap og personlig egnethet. Lederfunksjonen var 

tidligere lagt direkte til kommuneoverlegen, dog ble det erfart som uhensiktmessig i forbindelse med 

større kriser og hendeler, der kommuneoverlegen kan være del av krisestab og bli pålagt oppgaver 

uforenlig med samtidig lederskap for psykososialt kriseteam.  

 

Psykososialt kriseteam:  

Det psykososiale kriseteamet er et tverrfaglig team, med frivillige medlemmer fra enheter i 

kommunen, annen kommune, eller fra privat eller statlig næring. Personlig egnethet er avgjørende 

for å kunne være medlem av kriseteamet, og medlemmet bør ha erfaring fra arbeid med mennesker i 

vanskelige situasjoner. Kandidaten må ikke være helsepersonell. Medlemmer har gjennomgått 

nødvendig opplæring. Psykososialt kriseteam har alltid minst 2 medlemmer involvert i forbindelse 

med oppdrag. Oversikt over medlemmer er oppført på oppdatert liste. Oppdrag godtgjøres etter 

fastsatte satser.  

 

Koordineringsgruppe: 

Koordineringsgruppen for psykososialt kriseteam består av representanter involvert direkte eller 

indirekte i arbeidet med psykososial bistand i forbindelse med kriser og ulykker, og har til hensikt å 

diskutere tjenestetilbudets organisering og forsvarlighet. Representanter er beskrevet under punkt 7.  
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8.6 TJENESTEINNHOLD OG RAMMER FOR OPPDRAGET 

Oppdragets art 

Innhold i det konkrete oppdraget avhenger av hvilke behov de berørte parter har. Oppdraget 

har til hensikt å tilby psykososial bistand i en akutt fase, og videre tilse oppfølging i det 

ordinære tjenesteapparatet, der det er behov. Er barn involvert kan det være aktuelt for 

oppdragsansvarlig å kontakte ledende helsesøster i kommunen for avtale om videre tiltak. 

 

Varighet og oppfølging 

Psykososialt kriseteam har mulighet til å tilby bistand i inntil 2 uker, før ordinær 

primærhelsetjeneste/annen ansvarlig skal overta. Ved avtale om eventuell videre kommunal 

bistand, eksempelvis i form av samtaler ved virksomhet psykisk helse og avhengighet, må 

det foreligge vedtak fra tjenestekontoret. Dersom oppfølging ved mestringsteam er aktuelt, 

foreliger ikke vedtaksbehov.  

 

Samtykke 

Dersom det skal formidles henvendelser til tjenester om videre bistandsbehov innen 

primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, barnevern eller lignende, fordres samtykke.  

 

Journalføring  

Der psykososialt kriseteam bistår i form av helsehjelp, stilles krav til journalføring. 

Journalføring gjøres etter gjennomført oppdrag og scannes inn i journal ved Larvik legevakt. 

Samtykke som omhandler bistandsbehov kan innhentes muntlig, men anføres med fordel i 

journal. 

 

Videre oppfølging  

Uavhengig av hvorvidt berørte har videre bistand ved det ordinære hjelpeapparatet, 

anbefales det at oppdragsansvarlig tar kontakt etter 3-6 måneder. Dette for å sikre at 

oppfølging har fungert og at plager som eventuelt måtte oppstå i etterkant av hendelsen blir 

tatt tak i.   

 

8.7 INTERKONTROLL OG PROSEDYRER 

Psykososialt kriseteam har egen internkontroll med detaljert ansvarsbeskrivelse av rolle, 

prosedyrer, vedlegg etc. inngår ikke som del av denne planen. Interkontroll er lagt inn i 

kommunens kvalitetssystem, og er lagt ved planen, som vedlegg. 

 

 

Vedlegg nr Navn Beskrivelse 
1 Internkontroll med prosedyrer Psykososialt 

kriseteam 
Oversikt over alle 
gjeldende prosedyrer for 
psykososialt kriseteam 
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9. VEDLEGG 1: Interkontroll med prosedyrer Psykososialt kriseteam 
 

Interkontroll for Psykososialt kriseteam  

 

 

FRIVILLIG VAKT 

 

1. PSYKOSOSIALT KRISETEAM  

Interkontroll med detaljert ansvarsbeskrivelse av rolle, prosedyrer, vedlegg etc. inngår ikke 

som del av denne planen, men ligger i egen beskrivelse i kommunens kvalitetssystem.  

 

 HOVEDOPPGAVER 

Psykososialt kriseteam har ansvar for psykososial bistand av mennesker og lokalsamfunn som 

rammes av kriser og katastrofer. Teamet er en ressursgruppe, som utover å bistå innbyggerne, også 

vil kunne fungere som en ressurs for innsatspersonell, eksempelvis politi, legevakt og sykehus i 

kommunen.  

Psykososialt kriseteam skal bistå det ordinære tjenesteapparatet og er et supplement til de etablerte 

tjenestene, som de tar utgangspunkt i.  

 MÅL 

 

Psykososialt kriseteam har som hovedmål å skaffe oversikt, koordinere og utøve psykososial 

førstehjelp til etterlatte og eventuelt involverte ved en utløsende hendelse, i en akutt situasjon, og 

har videre et ansvar for å tilse videre oppfølging av det ordinære tjenesteapparatet i 

primærhelsetjenesten der det vurderes behov, eller av involvertes nettverk.  
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Psykososialt kriseteam skal vurdere omfanget av hendelsen og involverte, samt vurderes hvorvidt 

samtale og oppfølging direkte i forbindelse med hendelsen er i behov for umiddelbar bistand, og 

hvorvidt tilnærmingen skal være individuell eller gruppebasert. Sammen med leder, er psykososialt 

kriseteam ansvarlig for å mobilisere tilfredsstillende mengde ressurser for å kunne ivareta oppdraget. 

Dersom det viser seg at krisen har større omfang enn forventet, bør leder vurdere konferering med 

koordineringsgruppen og/ eller kommunen kriseledelse. 

Kontakt med berørte og iverksetting av tiltak/bistand skal være i henhold til faglig avklarte 

prosedyrer. 

 

 AKTUELLE HENDELSER 

Bistand fra psykososialt kriseteam kan være aktuelt ved alvorlige akutte livshendelser hvor få 

personer er involvert som for eksempel ulykker, voldshandlinger, uventede dødsfall og 

trusselsituasjoner. Det kan også omhandle hendelser som drap, drukningsulykker, overfall og ran, 

selvmord eller selvmordsforsøk, overdoser eller lignende.  

Når kommunenes katastrofeberedskapsplan iverksettes, kan det bli aktuelt å aktivere kommunens 

psykososiale kriseteam, eventuelt mobilisere koodineringsgruppen for videre plan og avklaring. 

 

 

 AKTIVERING 

 

 

6. All kontakt til kriseteamet formidles via Larvik interkommunale legevakt, telefon 

116117.  

Henvender 

Politi Brann AMK 
Ambulanse 

Kommunenes 
beredskapstjenste

Larvik 
interkommunale 

Legevakt

Sykepleier mottar

Vakthavende lege 
vurderer aktivering

Kriseteamet

Medlem på oppsatt vakt 
mottar

Oppsatt medlem 
innkaller medlem fra 

liste
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Henvendelser vedrørende behov for aktivering av psykososialt kriseteam, kan rettes 

fra innsatspersonell; Politi, Brannvesen, Ambulanse, AMK, kommunens 

helseberedskapsledelse, kommuneoverlege eller kommunens 

kriseberedskapsledelse. 

7. Legevaktens vakthavende lege tar stilling til hvorvidt psykososialt kriseteam skal 

aktiveres.  

8. Ved aktivering av psykososialt kriseteam, kontaktes medlem av kriseteamet oppført 

på frivillig liste. 

9. Medlemmet fra kriseteamet som aksepterer oppdraget innkaller annet medlem fra 

oppdatert liste, ift. hva som er relevant av fagkompetanse for oppdraget, dersom 

særskilt kompetanse er ønsket.  

Medlem under opplæring skal alltid kontaktes i forbindelse med oppdrag, for å få 

mulighet til å delta. 

10. Responstid for oppdraget er 2 timer.  

 

 

 

 

 

 

 ORGANISERING OG ANSVARSFORANKRING 

Organisatorisk forankring:  

Psykososialt kriseteam i Larvik kommune er organisert innunder Helse- og omsorg sin stab, ved 

kommuneoverlegen.  Arbeidet har videre, forankring i en koordineringsgruppe. 

 

Leder:  

Teamet har en egen leder, som har det faglige ansvaret for psykososialt kriseteam. Leder er ansvarlig 

for koordinering og samhandling, for rekruttering og opplæring, og for oppfølging og for elementer 

relatert til drift.  Leder kan inngå som del av kriseteamet og være ekstern, eller være del av 

kommune. Forutsetning er relevant fagkunnskap og personlig egnethet. Lederfunksjonen var 

tidligere lagt direkte til kommuneoverlegen, dog ble det erfart som uhensiktmessig i forbindelse med 

større kriser og hendeler, der kommuneoverlegen kan være del av krisestab og bli pålagt oppgaver 

uforenlig med samtidig lederskap for psykososialt kriseteam.  

 

Psykososialt kriseteam:  

Det psykososiale kriseteamet er et tverrfaglig team, med frivillige medlemmer fra enheter i 

kommunen, annen kommune, eller fra privat eller statlig næring. Personlig egnethet er avgjørende 

for å kunne være medlem av kriseteamet, og medlemmet bør ha erfaring fra arbeid med mennesker i 

vanskelige situasjoner. Kandidaten må ikke være helsepersonell. Medlemmer har gjennomgått 
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nødvendig opplæring. Psykososialt kriseteam har alltid minst 2 medlemmer involvert i forbindelse
med oppdrag.

Koordineringsgruppe:
Koordineringsgruppen for psykososialt kriseteam består av representanter involvert direkte eller
indirekte i arbeid et med psykososial bistand i forbindelse med kriser og ulykker, og har til hensikt å
diskutere tjenestetilbudets organisering og forsvarlighet. Representanter er beskrevet under punkt 7.

a. Arbeid og funksjonsbeskrivelse for leder av psykososialt kriseteam:

Stillingsstørrelse: A nsvaret inngår som del av leder sin stilling.

Nåværende rolle som dekker lederfunksjonen: Lege

Organisatorisk/administrativt ansvar og plassering:

Leder trenger ikke være ansatt i kommunen, men rollen for ansvaret inn mot psykososial
kriseteam er underlagt kommuneoverlege
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 Leder er administrativt og faglig overordnet psykososialt kriseteam sine medlemmer. 

Kommuneoverlegen er overordnet medisinskfaglig ansvarlig for psykososialt 

beredskapsarbeid i Larvik kommune. 

 

Ansvar og oppgaver: 

 Er ansvarlig for at psykososialt kriseteam kan tilføre innbyggerne i Larvik kommune et 

tilfredsstillende tilbud for psykososial oppfølging i forbindelse med kriser og ulykker, og 

som følger de anbefalinger som foreligger fra Helsedirektoratets veiledningsmateriell. 

 Har det overordnete medisinskfaglige ansvaret for tjenesten som psykososialt kriseteam 

skal tilby. 

 Er ansvarlig for organisering av tjenesten i kommunen, å tilse koordinering og 

samhandling med samarbeidsaktører internt i kommunen, samt eksterne aktører, være 

seg bistandspersonell samt sentrale personer i trossamfunn. 

 Er ansvarlig for å rekruttere nye medlemmer til kriseteamet, for opplæring og 

gjennomgang av mandat og ansvar når nye medlemmer kommer til, og for oppfølging av 

medlemmer i forbindelse med og etter oppdrag. 

 Har resultat – og driftsansvar for psykososialt kriseteam. 

 Er ansvarlig for å tilse tilfredsstillende faglig oppdatering, innkalling til regelmessige 

møter for medlemmer og for eventuelle kurs eller samlinger med psykososiale kriseteam 

i andre kommuner.  

 Er ansvarlig for informasjon ut i kommunen om gjeldende rammer for psykososialt 

kriseteam, og for godt samarbeid med trossamfunn, politi, brann, ambulanse.  

 Er ansvarlig for oppdatering av ringeliste for kriseteamets medlemmer og sende ut til 

medlemmene, etter oppdrag. 

 Er ansvarlig for godkjenning av timelister og for oppdatering av materiell. 

 Er ansvarlig for innkalling til regelmessige møter, internundervisning og organisering av 

eventuelle fagdager.  

 

b. Arbeid og funksjonsbeskrivelse for legevaktens rolle inn mot psykososialt kriseteam 

 

Stillingsstørrelse: ansvar relatert til psykososialt kriseteam inngår i legevaktens ledelses stillinger. 

 

Ansvarlige roller ved Larvik interkommunale legevakt: Avdelingsleder og legevaktoverlege 

 

Organisatorisk/administrativt ansvar for legevakten relatert til psykososialt kriseteam: 

- Legevaktens rolle inn mot psykososialt kriseteam er bistående inn mot leder, som er faglig og 

administrativt ansvarlig for psykososialt kriseteam.  

- Faglige forhold for utøvelse av arbeid mot psykososialt kriseteam besluttes i samråd mellom 

avdelingsleder for legevakt og legevaktoverlege, sammen med psykososialt kriseteam sin 

leder og kommuneoverlege, der det er relevant. 

Ansvar og oppgaver: 
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 Legevakten har ansvar for registrering  av pasient i journalsystemet Infodoc, etter oppdrag, 

og scanne inn rapport på vegne av psykososialt kriseteam sine medlemmer. 

 Har ansvar for mottak av henvendelser vedrørende eventuelle oppdrag for kriseteamet, og 

for vurdering av disse.  

 Har videre ansvar for  innkalling av kriseteamets medlemmer, i forbindelse med oppdrag. 

 Larvik interkommunale legevakt skal ha lokaler for å kunne ta i mot kriseteamets 

medlemmer og eventuelle berørte eller pårørende, for samtale. 

 -Delta i møter med kriseteamets medlemmer og eventuelt delta på fagdager, dersom 

relevant. 

 

 

 

 

 

c. Arbeid og funksjonsbeskrivelse for medlemmer av psykososialt kriseteam 

Stillingsstørrelse:  

Medlemmer av psykososialt kriseteam er en heterogen gruppe med hensyn til faglig bakgrunn, som 

har sitt hovedvirke tilknyttet jobb i Larvik kommune, eller i annen privat eller statlig næring. 

Tjenesten inn mot psykososialt kriseteam er basert på frivillighet, og har ikke en definert 

stillingsstørrelse. 

 

Kompetansekrav:  

Personlig egnethet er av vesentlig betydning, for å utøve psykologisk førstehjelp. Medlemmer bør 

ikke være helsepersonell, dog bør ha erfaring fra arbeid med mennesker i vanskelige situasjoner. 

 

Organisatorisk/administrativt ansvar: 

 Medlemmer av psykososialt kriseteam er administrativt og faglig underlagt psykososialt 

kriseteam sin leder.  

 Medlemmet er selvstendig faglig ansvar for utøvelse av tjenesten for psykososialt kriseteam. 

 

Ansvar og oppgaver: 

 Skaffe oversikt, koordinere og utøve psykososial førstehjelp til etterlatte/involverte i en 

akutt situasjon.  

 Vurdere hvorvidt samtale og oppfølging direkte i forbindelse med en hendelse, er i behov 

av umiddelbar bistand, eller hvorvidt tilnærmingen skal være individuell eller 

gruppebasert. 

 Vurdere omfanget av hendelsen og involverte, og eventuelt avklare med psykososialt 

kriseteam sin leder om bistand fra flere medlemmer, hvis behov, eller samarbeid med 

annen kommune.  

 Føre an kontakt med berørte som er i henhold til faglig avklarte prosedyrer. 

 Journalføre ved Larvik interkommunale legevakt, etter et oppdrag. 

 Tilse videreformidling av informasjon etter oppdrag, om behov for oppfølging av tjeneste 

i primærhelsetjenesten. 

 -Følge prosedyrer, som er gjeldende for psykososialt kriseteam. 
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 TJENESTEINNHOLD OG RAMMER FOR OPPDRAGET 

Oppdragets art 

Innhold i det konkrete oppdraget avhenger av hvilke behov de berørte parter har. Oppdraget 

har til hensikt å tilby psykososial bistand i en akutt fase, og videre tilse oppfølging i det 

ordinære tjenesteapparatet, der det er behov. Er barn involvert kan det være aktuelt for 

oppdragsansvarlig å kontakte ledende helsesøster i kommunen for avtale om videre tiltak. 

 

 

 

Varighet og oppfølging 

Psykososialt kriseteam har mulighet til å tilby bistand i inntil 2 uker, før ordinær 

primærhelsetjeneste/annen ansvarlig skal overta. Ved avtale om eventuell videre kommunal 

bistand, eksempelvis i form av samtaler ved virksomhet psykisk helse og avhengighet, må 

det foreligge vedtak fra tjenestekontoret.  

 

Samtykke 

Dersom det skal formidles henvendelser til tjenester om videre bistandsbehov innen 

primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, barnevern eller lignende, fordres samtykke.  

 

Journalføring  

Der psykososialt kriseteam bistår i form av helsehjelp, stilles krav til journalføring. 

Journalføring gjøres etter gjennomført oppdrag og scannes inn i journal ved Larvik legevakt. 

Samtykke som omhandler bistandsbehov kan innhentes muntlig, men anføres med fordel i 

journal. 

 

Videre oppfølging  

Uavhengig av hvorvidt berørte har videre bistand ved det ordinære hjelpeapparatet, 

anbefales det at oppdragsansvarlig tar kontakt etter 3-6 måneder. Dette for å sikre at 

oppfølging har fungert og at plager som eventuelt måtte oppstå i etterkant av hendelsen blir 

tatt tak i.   

 

 MEDLEMMER I KRISETEAMET OG ORGANISERING 

Rekruttering:  

Kandidater som ønsker å delta som del av psykososialt kriseteam innkalles til en samtale 

med leder for teamet og eventuelt relavant personell fra virksomhet psykisk helse og 

avhengighet. CV og referanser er et krav. Viktig med kartlegging av kompetanse og 

språkkunnskap hos hvert medlem. 
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Medlemmer psykososialt kriseteam 

NAVN FAGKOMPETANSE SPRÅK OPPDRAG 
INNEVÆRENDE ÅR 

TELEFON  
E-MAIL 
 

     

     

     

     

     

     

     

 

Opplæring 

Medlemmer av psykososialt kriseteam skal gjennomgå nødvendig opplæring. Denne vil bestå 

av en teoretisk presentasjon, som omhandler organisering av Larvik kommune, organisering 

og rammer for psykososialt kriseteam og faglig informasjon om psykososial førstehjelp. I 

tillegg til en teoretisk introduksjon, må medlem under opplæring delta på minimum 1 

oppdrag, før mulighet til å være oppnevnt som selvstendig medlem i psykososialt kriseteam. 

 

Kompetanseheving 

Psykososialt kriseteam bør ha 2 samlinger årlig av  2 timer, hvor relevante medlemmer fra 

koordineringsgruppen også deltar.  Intensjonen er i hovedsak erfaringsutveksling fra oppdrag. Det 

kan eventuelt legges inn faglige innslag - eventuelt da ved medlemmene selv, internundervisning. 

Leder innkaller til møte medio mai og medio oktober. 

Eventuelt 1 samling hvert år med faglig innhold, i samarbeid med øvrige kriseteam Vestfold? 

Samlingens faglige innhold kan være med bakgrunn i innspill fra koordineringsgruppen for 

psykososial beredskap, gjerne også etter innspill fra medlemmene i teamet – interne/eksterne 

foreleser.  

 

Møter relatert til psykososialt kriseteam/Kompetanseheving 

MØTETS ART DELTAGERE HYPPIGHET PER ÅR ANSVARLIG FOR 
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INNKALLING 

Psykososial delplan Koordineringsgruppe 1 per år Kommuneoverlegen 

Organisering av 
Psykososialt 
kriseteam 

 1 gang per år Leder 

Faglig forum Koordineringsgruppe 
Medlemmer 
kriseteamet 
Pårørendekoordinator 
Politi 
Vestfoldsamarbeid? 

1 gang per år Leder/kommuneoverlegen 

Erfaringsutveksling Medlemmer 
kriseteamet 
Kommuneoverlegen 
Relevante medlemmer 
fra 
koordineringsgruppen 

2 ganger per år Leder 

 

Organisering 

Psykososial beredskap i form av kriseteam er organisert som en frivillig tjeneste og fastsatt 

godtgjørelse. Hvert oppdrag skal alltid ivaretas av 2 medlemmer (eller flere ved særskilte 

forhold).  

 

Ved utkalling til et oppdrag, skal medlemmet som har ansvarlig vakt, kontakte nok et 

medlem fra kriseteamet.  Ved valg av medlem 2 i forbindelse med oppdraget skal det 

vektlegges relevant fagkompetanse for oppdraget der det er mulig, og det skal tas hensyn til 

antall oppdrag medlemmet har hatt inneværende år.  

 

Medlem i opplæring skal alltid kontaktes i forbindelse med oppdrag, for å få mulighet til å 

delta. Kun 1 medlem i opplæring skal få tilbud om å delta i et oppdrag.  

 

Detaljerte prosedyrer foreligger vedlagt. 

 

Kompensasjon 

Kompensasjon gis for oppdraget: 1500kr per oppdrag.  

For hver time fra mottatt melding til rapport er skrevet: 500kr per time. Dette kommer i 

tillegg. 

Ved ukesvakt ifm. ferie/fri/høytid: 3000kr per uke 

 

Kompensasjon for fast turnus gis på årlig basis, og utbetales over lønnsslipp hver måned. 

Kompensasjonbeløpet er ikke besluttet. Sandefjord kommune betaler en årlig kompensasjon 

på 6000kr, der 12 medlemmer dekker turnus over 52 uker.  

 

Vakt gjelder normalt i tidsrommet 15:30-08:00, med mindre det er fridag. 
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Budsjett med følgende poster 

 Honorar ifm. oppdrag 

 Fast betaling av honorar til medlemmer 

 Kjøregodtgjørelse 

 Post til mat/drikke annet til involverte i en krisesituasjon 

 Kurs/opplæring – eventuelt. honorar/mat ifm. 1 av årets møter 

 

 INTERKONTROLL OG PROSEDYRER 

Psykososialt kriseteam har egen internkontroll med detaljert ansvarsbeskrivelse av rolle, 

prosedyrer, vedlegg etc. inngår ikke som del av psykososialt planver, men er knyttet til 

denne interkontrollen, og bør ligge i egen beskrivelse i kommunens kvalitetssystem.  

 

 

 

 

 

Vedlegg nr Navn Beskrivelse 
1 OVERSIKT ALLE PROSEDYRER Oversikt over alle 

gjeldende prosedyrer for 
psykososialt kriseteam 

2 P01 Aktivering av psykososialt kriseteam  

3 P02 Forberedelse til oppdrag i psykososialt 
kriseteam 

 

4 P03 Oppdrag generelt i psykososialt 
kriseteam 

 

5 P04 Elementer etter oppdrag i psykososialt 
kriseteam 

 

6 P05 Oppdrag gruppesamtale i psykososialt 
kriseteam 
 

 

7 Rapport etter oppdrag  

8 Rapport for innscanning i journal  

9  TimelisteOppdragPsykososialtKriseteam  

10 Informasjonsskriv til etterlatte  
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VEDLEGG oppdatert per 26.05.19 her kopiert inn: 

Vedlegg nr Navn Beskrivelse 
1 OVERSIKT ALLE PROSEDYRER Oversikt over alle 

gjeldende prosedyrer for 
psykososialt kriseteam 

2 P01 Aktivering av psykososialt kriseteam  

3 P02 Forberedelse til oppdrag i psykososialt 
kriseteam 

 

4 P03 Oppdrag generelt i psykososialt 
kriseteam 

 

5 P04 Elementer etter oppdrag i psykososialt 
kriseteam 

 

6 P05 Oppdrag gruppesamtale i psykososialt 
kriseteam 
 

 

7 Rapport etter oppdrag  

8 Rapport for innscanning i journal  

9  TimelisteOppdragPsykososialtKriseteam  

10 Informasjonsskriv til etterlatte  

 
 

  

 

 

 

 

VEDLEGG 1 
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LARVIK 
KOMMUNE 

PSYKOSOSIALT 
KRISETEAM 

Dokument: 
Oversikt over 
prosedyrer for 
Psykososialt 
kriseteam 

  

 Godkjent av:  
 

Utarbeidet av: 
Dorthe Huse 

Dato: 
26.05.2019 

Revisjonsnr: 

 

OVERSIKT PROSEDYRER FOR PSYKOSOSIALT KRISETEAM 
 

Prosedyrenummer  Navn 

P01 Aktivering av psykososialt kriseteam 
 

P02 Forberedelse til oppdrag i psykososialt kriseteam 
 

P03 
 

Oppdrag generelt i psykososialt kriseteam 

P04 Elementer etter oppdrag i psykososialt kriseteam 
 

P05 Oppdrag gruppesamtale i psykososialt kriseteam 
 

  

 

VEDLEGG 2 

LARVIK 
KOMMUNE 

PSYKOSOSIALT 
KRISETEAM 

Dokument: 
Aktivering av 
psykososialt 
kriseteam 
 

Prosedyrenummer: 
P01 

 

 Godkjent av:  
Dorthe Huse 

Utarbeidet av: 
Dorthe Huse 

Dato: 
26.05.2019 

Revisjonsnr: 

 

AKTIVERING AV PSYKOSOSIALT KRISETEAM 
 
 

Formål  God rutine for aktivering av psykososialt kriseteam 
 

Omfang  Prosedyren gjelder for henvender om behov for bistand fra kriseteam, for 
legevaktens ansatte og vaktleger, for psykososialt kriseteam sine 
medlemmer. 
 

Definisjoner  
 

Ansvar og myndighet Ansvar for innholdet er leder for psykososialt kriseteam 
 

Beskrivelse  
-All kontakt til psykososialt kriseteam formidles via Larvik interkommunale 
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legev akt per telefon 116 117

- Sykepleier som mottar henvendelse innhenter informasjon for å
kartlegge situasjonen i henhold til Manchester Triage, og registrerer
kontaktinformasjon til henvender.

- Sykepleier videreformidler aktuell informasjon til legevaktens
vakthavende lege, som kontakter henvender, for å kunne ta stilling til
hvorvidt psykososialt kriseteam skal aktiveres.

- Dersom aktivering av psykososialt kriseteam, ringer sykepleier ut i fra
medlemmer fra listen til psykososialt kriseteam. Det skal være 2
medlemmer på hvert oppdrag. Det avklares med første medlemmet som
klarerer tar oppdraget, om vedkommende selv får med seg en kandidat
nummer to, eller om sykepleier skal bistå for å innhente også denne
kandidaten. Kandidat som har blitt kontaktet, men s om ikke har fått svart
på telefonen, ringer tilbake på telefonnummer: 33163452 så snarlig som
mulig. Selv om det ikke passer med oppdrag, er det greit med en
tilbakemelding til legevakten for å vite hvilke kandidater som eventuelt
kan kontaktes igjen.
Med lemmet som påtar seg oppdraget, kontakter alltid medlem som er
oppført som ‘under opplæring’ under ringelisten, slik at vedkommende får
mulighet til å delta på oppdraget, i tillegg til de to hovedmedlemmene for
det aktuelle oppdraget.

- Responstid for oppd raget er 2 timer
Referanser og vedlegg
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VEDLEGG 3 

LARVIK 
KOMMUNE 

PSYKOSOSIALT 
KRISETEAM 

Dokument: 
Forberedelse før 
oppdrag 

P 02  

 Godkjent av:  
 

Utarbeidet av: 
Dorthe Huse 

Dato: 
26.05.2019 

Revisjonsnr: 

 

FORBEREDELSE TIL OPPDRAG I PSYKOSOSIALT KRISETEAM 
 

Formål  Prosedyrens har til hensikt å gi mulighet for medlem i kriseteamet til å 
forberede seg før et oppdrag. God forberedelse er viktig for å kunne utøve 
en god tjeneste i forbindelse med oppdraget. 
 

Omfang  Prosedyren gjelder for medlemmer i psykososialt kriseteam, som har 
påtatt seg et oppdrag. 
 

Definisjoner  

Ansvar og myndighet Leder – årlig revisjon av prosedyrer 
 

Beskrivelse  
For hvert medlem: 

- Tilse at du er forberedt i form av mat, drikke og klær som passer 
for forholdene du skal inn i, og at mobiltelefon har godt med 
batteri. 

- Informer per sms til leder om at du reiser på oppdrag, og gjerne 
både hvor og oppdragets art. (kort) 

- Avtal med person nummer 2 om når dere skal møtes ved 
legevakten. 

- Oppdater deg gjerne på gjeldende prosedyrer som omhandler 
oppdrag, og på hva som er viktig i rollen der man utøver 
‘psykologisk førstehjelp’. 

 
For teamet som reiser på oppdrag: 

- Møt på legevakten og tilse at dere begge har mottatt tilsvarende 
informasjon, og så mye som er kjent fra legevaktens personell. 

- Gjennomgå tanker om hva dere ser for dere kan være beste 
tilnærming for oppdraget.  

- Avklar om hvem som skal være ledende rolle under oppdraget. 
- Kjør gjerne sammen til oppdraget. 
- Ta med skriv til involverte, som ligger i mappen ‘Informasjonsskriv 

til pårørende’. 
 

 

Referanser og vedlegg Evnt til andre prosedyrer, dokumenter eller lover 
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VEDLEGG 4 

LARVIK 
KOMMUNE 

PSYKOSOSIALT 
KRISETEAM 

Dokument: 
Prosedyre for 
oppdrag i 
psykososialt 
kriseteam 
 
 

P 03  

 Godkjent av:  
 

Utarbeidet av: 
Dorthe Huse 

Dato: 
26.05.2019 

Revisjonsnr: 

 

ELEMENTER SOM INNGÅR I OPPDRAG I PSYKOSOSIALT KRISETEAM 
 

Formål  Prosedyren har til hensikt å være retningsgivende og veiledende i 
forbindelse med oppdrag med psykososialt kriseteam 
 
 

Omfang  Prosedyren omhandler medlemmer av psykososialt kriseteam, og relatert 
til konkrete oppdrag. 
 
 

Definisjoner  

Ansvar og myndighet Leder – årlig revisjon av prosedyrer 
 
 

Beskrivelse - Sørg for å få oversikt over situasjonen. Dersom dere ankommer et 
skadested, kan det være fint å få innhentet informasjon fra 
ledende innsatspersonell på skadestedet. Det er politiet som har 
ansvar for skadestedet.  
 

- Finn en naturlig rolle for tilnærming.  Unngå å fremtvinge dialog. 
Tillat barn å opprettholde lek. Bistå gjerne praktisk, dersom 
naturlig, da dette kan være en fin tilnærming.  

 
- Husk å presentere deg, og orienter om hvem du representerer. 

Rolig og trygg fremtoning er en viktig del av oppdraget. Orienter 
gjerne kort om hva som er hensikten med psykososialt kriseteam, 
og hvorfor dere kommer. Hvis naturlig, gjør tydelig hvilken plan 
dere har, og hva som er viktig for å kunne tilby hjelp i situasjonen. 
Vær tilgjengelig for involverte. 
 

- Innhenting av riktige opplysninger – faktaorientering: antall 
involverte, hvem var hvor i forbindelse med en eventuell hendelse. 
Er det barn som vil affiseres av dette, og som bør tas hånd om. 
Hvilken skole/barnehage går de i. Kontaktperson og 
telefonnummer. Hvordan er nettverket? Er det andre 
sårbarhetsfaktorer som er viktig å få tak i? -  rus, psykisk sykdom, 
tidligere hendelser av betydning etc.  Fødsels og personnummer i 
tillegg til navn er viktig i forbindelse med registrering. Dersom det 
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er naturlig, kan det også forespørres om hvilken fastlege som 
vedkommende har.  
 
 

- Bruk tid, ut i fra hva du ser det er behov for. Bestreb å få tak i hva 
som er viktig å bistå med i situasjonen.  
 

- Informer om normale reaksjoner i forbindelse med en krise og i 
tiden etterpå. Vis gjerne til orienteringsskriv om dette, som dere 
kan legge igjen etter oppdraget.  

 
- Gjør klare avtaler om videre oppfølging, i form av at kriseteamet 

ringer til avtalt tid, at involverte møter for en ny samtale til avtalt 
sted, annen dag, eller at involverte bestiller time hos sin fastlege. 
Skriv ned på skjema som dere legger igjen, hva dere har avtalt.  
 

- Avklar tydelig hva som er kriseteamets rolle. Viktig å få frem at 
det er primærhelsetjenestens ordinære tjenester som vil følge 
saker videre, utover det akutte/subakutte, dvs. fastlegen eller 
kommunens tjeneste for psykisk helse. 
 

- Orienter om at det blir skrevet en journal på legevakten, og at 
informasjon blir sendt til fastlegen. (Obs – kun hos de personene 
som dere følger opp i hovedsak. Dersom kriseteamet bidrar mot 
en stor gruppe, vil det ikke være aktuelt å føre journal, dog kun 
registrere personer på egen liste.) 

 
 

Referanser og vedlegg Evnt til andre prosedyrer, dokumenter eller lover 
 

  
 

 

 

VEDLEGG 5 

LARVIK 
KOMMUNE 

PSYKOSOSIALT 
KRISETEAM 

Dokument: 
Prosedyre etter 
oppdrag 
psykososialt 
kriseteam 
 
 

P 04  

 Godkjent av:  
 

Utarbeidet av: 
Dorthe Huse 

Dato: 
26.05.2019 

Revisjonsnr: 

 

ELEMENTER ETTER OPPDRAG I PSYKOSOSIALT KRISETEAM 
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Formål  Prosedyren har til hensikt å formalisere oppgaver og ansvar som følger 
etter et oppdrag i psykososialt kriseteam. 
 

Omfang  Prosedyren gjelder for samtlige medlemmer av psykososialt kriseteam, og 
som har vært ute i forbindelse med et oppdrag. 
 

Definisjoner  

Ansvar og myndighet Leder – årlig revisjon av prosedyrer 
 
 

Beskrivelse - Etter oppdrag, kan det være viktig med en avlastningssamtale ved 
en gjennomgang med makkeren i oppdraget. 
 

- Journalføring etter oppdrag gjøres ved utfylling av ‘ Rapport for 
innscanning i journal’. Rapporten skal scannes inn i  ved Larvik 
interkommunale legevakt, i infodoc. Journalfør kun på sentral/e 
involverte. Arbeidet med journalføring skal ikke bli for 
omfattende. 
 

 
- Fyll ut ‘Rapport etter oppdrag’, og Timeliste, som sendes per mail 

til leder. Dersom det er mer naturlig å fylle ut disse etter noen 
dager, dersom det foreligger avtale med involverte i et oppdrag 
innenfor et kort tidsrom, sendes dette over, ved behov.  

 
- Leder kontaktes etter oppdrag. Det avklares da eventuelt behov 

for oppfølgingssamtale med medlemmet. 
 

- Kontakt ledende helsesykepleier eller helsesykepleier i området 
der det er barn som går på skole/barnehage, for å informere, 
eventuelt avklare om behov for informasjon til en større gruppe, 
dersom det vurderes behov. 
 

- Leder sender ut oppdatert telefonliste til medlemmene, etter 
oppdrag. 

 
 

Referanser og vedlegg Evnt til andre prosedyrer, dokumenter eller lover 
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psykososialt 
kriseteam 
 
 

 Godkjent av:  
 

Utarbeidet av: 
Dorthe Huse 

Dato: 
26.05.2019 

Revisjonsnr: 

 

OPPDRAG GRUPPESAMTALE 
 

Formål  Formålet med prosedyren er veiledning for å kunne lede en 
gruppesamtale etter en ulykke. 
 

Omfang  For medlemmer av psykososialt kriseteam, som er involvert i oppdrag 
 

Definisjoner Uttrykk som er behov for å forklare. 

Ansvar og myndighet Leder – årlig revisjon av prosedyrer 
 

Beskrivelse Støttesamtale bør gjennomføres i løpet av de første 8 timene etter en 
hendelse. 
 
Introduksjon: 

- Presenter hvem dere er og bakgrunnen for møtet. Årsak til 
ulykken er ikke tema her. 

- Tydeliggjør agenda med tidsramme. 
- Presiser vilkår i form av taushetsplikt for gruppen.  
- Presiser viktighet i å snakke for seg selv og ikke for andre. 
- Del fakta om status eksempelvis; skadde er fraktet til sykehus etc. 
- Informasjon skal kunne gis til både voksne og barn.  
- Fremstå rolig og snakk tydelig. 

Undersøkelse: 
- Tillat gruppen å dele om hva som skjedde  - fokus på fakta, 

tanker, relasjon og hendelse.  
Informasjon: 

- Søvn 
- Regulering av stress 
- Dele i eget nettverk 
- Opprettholde vanlige rutiner 
- Informere om normale reaksjoner, og eventuelt behov for å søke 

om hjelp. 
Avslutning 

- Gjør tydelig hvilke avtaler som de involverte skal forholde seg til 
etter gruppesamtale. Eventuelt en person som det er mulighet for 
å kontakte, eller avtale med skole/andre/BHT eller lignende – nytt 
informasjonsmøte etc.  

- Avtal individuelle avtaler der det er relevant. 
 
 

Referanser og vedlegg Evnt til andre prosedyrer, dokumenter eller lover 
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VEDLEGG 7 

PSYKOSOSIALT KRISETEAM 
 

RAPPORT ETTER OPPDRAG 
 

Beskrivelse av 
hendelse: 
 
 
  

 

Dato for oppdrag:  
 
Deltagere fra psykososialt kriseteam: 
 
Navn 1:  
 
Navn 2:  
 
 
Antall involverte pårørende/etterlatte?  
 
 
Hva ble vurdert som psykososialt kriseteam sin rolle i oppdraget? 
 
 
Hvordan ble oppdraget utført?   
 
Hvor ble samtalene gjennomført? 
 
Hvilken form for oppfølging ble avtalt? 
 
 
Foreligger samtykke til å kontakte fastlege? 
 
 
Hvordan vurderer dere at oppdraget ble utført? 
 
Kunne/burde oppdraget ha blitt løst på et annen måte enn hva som ble valgt? 
 
 
Hva ble vurdert til å være mest utfordrende for dette oppdraget? 
 
Oppleves det som behov for avlastningssamtale? 



30 
 

 
 
 
Rapporten sendes første virkedag etter et oppdrag per mail til  
Leder for psykososialt kriseteam 
 
 

 

VEDLEGG 8  

PSYKOSOSIALT KRISETEAM 
 

RAPPORT FOR INNSCANNING I JOURNAL 
 

  
Dato for oppdrag:  
 
Deltagere fra psykososialt kriseteam: 
 
Navn 1: 
 
Navn 2: 
 
Mottaker av psykososial bistand: 
 
Navn:  
 
Fødselsnummer: 
 
Fastlege:  
 
Samtykke for å kontakte fastlege:  
 
 
Bakgrunn/Hendelse: 
 
 
 
Aktuelt: 
 
 
 
Funn: 
 
 
Tiltak: 
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Oppfølging: 
 
 
Annet: 
 
 
 
 
 
Rapporten scannes inn i infodoc Plenario ved Larvik legevakt 
 

 

VEDLEGG 9 

 LARVIK KOMMUNE 
 

TIMELISTE  
OPPDRAG PSYKOSOSIALT KRISETEAM 

 
Fødselsnummer:  Navn: 

Merknader  Lønnskontonr.  
 

 
Timer:          Utlegg  Bil: Honorar REISERUTE / MERKNADER 

 
Dato 

 
Fra – til 

 
(500kr 
timen) 

 

 
Kr.                        

 
Km 

1.500 for hvert 
oppdrag 
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L-ART Sats el. beløp AV Konto Ansvar/ Funksjon/… 

2302 Timer:     10599 7430-2331 

4300 Utlegg     11700 7430-2331 

4200 Km-godtgjørelse    11600 7430-2331 

2302 Honorar pr oppdrag   10599 7430-2331 

UNDERSKRIFT ATTESTERT ANVIST 

Dato 
 

Sign:  Dato 
 

Sign:  Dato 
 

Sign:  

 

VEDLEGG 10 

PSYKOSOSIALT KRISETEAM 
 

OPPDRAG 
 

Hva er psykososialt 
kriseteam? 
 
 
  

Psykososialt kriseteam har ansvar for psykososial bistand av 
mennesker og lokalsamfunn som rammes av kriser og katastrofer. 
De er en ressursgruppe, som også vil bistå som en ressurs for 
innsatspersonell.  
Psykososialt kriseteam skal bistå det ordinære tjenesteapparatet 
og er et supplement til de etablerte tjenestene, der de tar 
utgangspunkt.  
 
Psykososialt kriseteam i Larvik kommune er organisert på frivillig 
basis. Det er alltid minimum 2 medlemmer som møter der det er 
vurdert behov. Psykososialt kriseteam har funksjon om å bistå 
med psykologisk førstehjelp og koordinere tjenester videre til 
fastlege eller andre i tjenesteapparatet i kommunen. 
 

Dato/ klokkeslett 
 

 

 
 
Medlemmer fra psykososialt kriseteam som har vært i dialog med deg/dere i dag: 
 
Navn /telefon: 
 
 
 
Navn/telefon: 
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Vi har gjort følgende avtale/r om videre oppfølging: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyttige websider:  
www.kriser.no orienterer blant annet om normale reaksjoner etter alvorlige hendelser. 
www.leve.no Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. 
 
 

 

 

http://www.kriser.no/
http://www.leve.no/

