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Innledning
Fast utvalg for helse og omsorg vedtok i møte 10. april 1997 å opprette et kriseteam for
Skaun kommune. Teamet har seinere fått navnet Psykososialt kriseteam.
Retningslinjene for teamet føyer seg inn som en del av kommunens beredskapsplan.
Lovgrunnlaget er Lov om helsemessig og sosial beredskap. Ikrafttredelse 01.07.2001.
Teamet består av: leder i Barn, familie og helse, fagansvarlig psykisk helse, fagansvarlig
helsestasjon, saksbehandler i barnevern, fagansvarlig PPT, boveileder, konsulent barn og
unge, psykiatrisk sykepleier, spesialpedagog, prest, politi og lege.
Målsetting for arbeidet
Teamets målsetting for arbeidet er at kriserammede ved akutte emosjonelle krisesituasjoner
skal sikres adekvat hjelp, slik at risiko for varige skader blir minst mulig.
Ansvarsområde
Teamets ansvarsområde vil være innenfor det kommunale arbeidet i krise og sorgsituasjoner
rettet mot enkeltpersoner, familier eller lokalmiljø der psykososiale påkjenninger bør
bearbeides.
Arbeidsoppgaver
Teamets arbeidsoppgaver vil være:
1. I en akuttfase å gi kvalifisert omsorg til de som har vært involvert i en ulykke/ krise
og andre berørte.
2. Gi opplæring til andre som gir hjelp i lignende situasjoner og støtte det frivillige
engasjementet.
3. Sørge for at Psykososialt kriseteams tiltaksplan (kalt handlingsplan) blir oppdatert en
gang per år.
4. Føre protokoll over sitt arbeid.
5. Følge opp sorggruppearbeidet.
6. Drive holdningsskapende arbeid i befolkningen om sorg- og krisehåndtering.
En egen handlingsplan er utarbeidet for teamet.
Opplæring
Deltakere i teamet skal alle innen rimelig tid få delta på Sivilforsvarets kurs i psykososial
omsorg.
Lokale øvelser igangsettes om det er nødvendig/nyttig for teamet.

Skaun kommune  Rådhuset  7353 Børsa
Telefon:
Telefaks:
Org.nr.:

72 86 72 00
72 86 72 01
939 865 942 mva

Internett/E-post:
www.skaun.kommune.no
postmottak@skaun.kommune.no

Bankgiro:
4214 07 41528
6345 06 16577 skatt

Godtgjøring
Medlemmer i teamet har ikke vaktberedskap eller vaktgodtgjørelse. De avlønnes etter
timebetaling for tiden brukt i forbindelse med utkalling utenom ordinær arbeidstid iht.
Hovedtariffavtalen. Kjøregodtgjørelse skal dekkes. Dette gjelder de kommunalt ansatte som
ikke har vaktberedskap.

