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1. Formål 
Region Sjælland HR har indgået aftale med firmaet Falck Healthcare om psykologisk krisehjælp og 
beredskab.  
 

Retningslinjen skal skabe klarhed om fremgangsmåde og ansvarsplacering i forbindelse med anvendelse 
af aftalen med Falck Healthcare i Socialområdet. For at benytte aftalen skal nedenstående 
fremgangsmåde benyttes. 
 

2. Anvendelsesområde 
Medarbejdere og ledere på de regionale tilbud/institutioner, der benytter sig af Falck Healthcare, når en 
akut krise opstår. En akut krise er i denne forbindelse arbejdsrelaterede hændelser, for eksempel 
overfald, traumatiske hændelser, akut krisetilstand, pludselig ekstrem psykologisk belastning, mobning, 
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chikane, konflikthåndtering, eller truende episode, der er opstået pludseligt. Akut krisehjælp gives inden 
for 24 timer efter telefonisk henvendelse.  
 

3. Fremgangsmåde 
Når en kollega i en arbejdsmæssig sammenhæng har været udsat for overfald, traumatiske hændelser, 
akut krisetilstand, pludselig ekstrem psykologisk belastning, mobning, chikane, konflikthåndtering, eller 
truende episode, der er opstået pludseligt. 
 
3.1.  HVEM GØR HVAD  
 
3.1.1.  Hvad gør du som kriseramt 
Hvis du i en arbejdsmæssig sammenhæng bliver udsat for overfald, traumatiske hændelser, akut 
krisetilstand, pludselig ekstrem psykologisk belastning, mobning, chikane, konflikthåndtering, eller 
truende episode, der er opstået pludseligt skal du: 

 Tilkalde en kollega for at få hjælp 

 Søge evt. væk fra stedet 

 Fortælle hvad der er sket. 

 

Ved akkumuleret krise (vær opmærksom på at længevarende hændelser ikke nødvendigvis er dækket 

økonomisk af ordningen indgået med Falck Healthcare, se referencer for flere oplysninger) 

Hvis du har været udsat for en hændelse eller mange hændelser, og du efterfølgende får behov for at få 

psykologbistand, skal du: 

 Kontakte din nærmeste leder og fortælle, at du har brug for psykologbistand.  

 Oplyse dine kontaktoplysninger til nærmeste leder så en psykolog kan kontakte dig (de kontakter 

dig inden for 24 timer).  

 
3.1.2.  Hvad gør du som kollega 
Efter at en kollega har været udsat for en chokerende begivenhed er det vigtigt hurtigst muligt, at: 

 Få den kriseramte væk fra området 

 Skabe ro om den kriseramte 

 Undgå bebrejdelser og selvbebrejdelser hos den kriseramte 

 Lytte og stille spørgsmål til, hvad der er sket 

 IKKE at tale om dine egne oplevelser 

 Undgå at bagatellisere (”godt at det ikke gik værre”) 

 Den kriseramte må IKKE være alene. 

 
De kollegaer der er omkring den kriseramte vurderer, og aftaler evt. med den kriseramte, om der er 
behov for akut hjælp og om der er behov for at tilkalde en leder fra tilbuddet. Hvis det vurderes, at der er 
behov for lægehjælp, psykologhjælp m.v. skal en leder ALTID kontaktes med det samme. 
 
 

Ved brug for akut hjælp: 

Akuttelefon: 70 15 07 08 (Adgang til skadestuen) 

Ambulance: 1 1 2 
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Politi: 55 31 14 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
3.1.3.  Hvad gør du som leder 
I de tilfælde, hvor ledelsen, evt. i samarbejde med medarbejderne, vurderer, at de redskaber, ressourcer 
eller kvalifikationer, som de selv er i besiddelse af/har adgang til ikke er tilstrækkelige, skal der 
rekvireres professionel bistand udefra – det være sig lægehjælp, psykologhjælp m.v. 
 
Det videre forløb med hjælp aftales med den kriseramte. Som udgangspunkt bliver den kriseramte 
kontaktet af en psykolog inden for 24 timer. Hvis lederen ikke kan give konkret besked med det samme 
skal det aftales, at lederen kontakter den kriseramte snarest for yderligere information. 

Lokale tilføjelser 

 

Kontakt nærmeste leder: 
Boområde 1: Tine Poulsen, mobil 24 67 76 98, E-mail: tipo@regionsjaelland.dk 
 
Boområde 2:  
 
Birkehuset: Camilla Gabs, mobil 93 57 76 42, E-mail: cagb@regionsjaelland.dk  
 
Egehuset: Louise Læsø Christensen, mobil 93 56 95 64, E-mail: louchris@regionsjaelland.dk  
 

 
Administration og Service: Dorthe Marguerite Mechernsee, mobil 40 33 05 23, Email: 
dmc@regionsjaelland.dk 
 
Skoleområdet: Mads Røn, mobil 93 57 45 00, E-mail: madro@regionsjaelland.dk  
 
Specialrådgivningen: Berit Houmølle, tlf. 59 57 02 57, mobil 60621115, E-mail: 
behl@regionsjaelland.dk   
 
 
Kan nærmeste leder ikke kontaktes, kontakt en af følgende ledere: 

 
Centerleder, Kenn Steen Andersen, tlf. 59 57 02 10, mobil 51 23 12 24, E-mail 
ksae@regionsjaelland.dk 
 
Områdeleder boområde og arbejdsmiljøleder, Susanne Johansen tlf. 59 57 01 32, mobil 30 45 95 
63, E-mail sutj@regionsjaelland.dk 
 
Områdeleder skole og specialrådgivning, Berit Houmølle, tlf. 59 57 02 57, mobil 60 62 11 15, E-
mail behl@regionsjaelland.dk   
  
Områdeleder administration og service, Dorthe Mechernsée, tlf. 59 57 02 90, mobil 40 33 05 23, E-
mail dmc@regionsjaelland.dk 
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3.1.4.  Hjælp til at kontakte pårørende, skaffe ledsager til skadestuen/egen læge, 

hjemtransport mv. 
En leder eller kollega skal sikre, at den kriseramte følges til skadestue eller egen læge med henblik på 
behandling eller nærmere undersøgelse, hvis der umiddelbart er behov for det. 
 
Leder/kollega skal ligeledes sikre sig, at den kriseramte kommer godt hjem, hvis det er vurderet, at være 
det bedste på det pågældende tidspunkt.   
 
Leder/kollega kontakter en pårørende, hvis den kriseramte ønsker det. Se i pårørendelisten, så den 
kriseramte ikke skal forholde sig til, hvem der skal kontaktes. Hvis den kriseramte ikke ønsker, at 
pårørende kontaktes eller den kriseramte ikke har skrevet en pårørende på pårørendelisten skal 
leder/kollega vurdere, om den kriseramte kan være alene hjemme. 
 
Ved akut behov for krisehjælp – se pkt. 3.3. nedenfor. 
 
 
3.2. Hvordan forholder lederen sig over for øvrige medarbejdere 
Lederen skal sikre, at medarbejdere, som evt. har overværet hændelsen, tilbydes den fornødne hjælp, 
hvis de vurderes at have behov for det. 
 
Der tages evt. initiativ til en kollektiv debriefing. Lederen vurderer, hvor hurtigt der er behov for 
debriefing, og om der er behov for at anvende en psykolog fra Falck Healthcare.  
 
Hvis der er behov for debriefing hurtigt, indkalder lederen de relevante medarbejdere. Hvis der ikke er 
behov for debriefing hurtigt, kan debriefing foregå fx på personalemøde. Det skal så aftales, hvem der 
deltager i debriefingen. 
 
Medarbejdere/kolleger, som ikke direkte har overværet de/den enkelte hændelse skal informeres både 
med henblik på en almindelig orientering om den givne hændelse, men også set i et 
forebyggelsesperspektiv. 
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3.3.  Rekvirering af krisehjælp hos Falck Healthcare 
 

 
 
Vurderer den lokale ledelse, at der er behov for psykologhjælp rekvirerer lederen (rekvirenten) denne: 
 

PSYKOLOGISK KRISEHJÆLP FRA FALCK HEALTHCARE REKVIRERES DØGNET 
RUNDT PÅ 

 

70 10 20 12 
 
Ved henvendelser skal man oplyse navn, telefonnummer og arbejdssted på den - eller de personer, der 
har brug for psykologisk krisehjælp, hvorefter den eller de pågældende kontaktes inden for 24 timer.  
Man skal også oplyse eget navn og virksomhed (Region Sjælland, enhed/afdeling) som rekvirent af 
bistanden.  
 
Responstid på ydelser  
Responstid er tiden fra visitator/medarbejder har rettet henvendelse til Falck Healthcare, til 
rådgivningen senest er leveret.  
 
Individuelle forløb  
Akut Psykologisk krisehjælp til medarbejderen ved fremmøde hos psykolog skal tilbydes indenfor 1 døgn 
efter henvendelse til visitator.  
 
Gruppeforløb  
Gruppeforløb skal være iværksat indenfor 14 dage efter henvendelse til visitator.  
 

Lokale tilføjelser 

 

Ved behov for psykolog bistand jf. ovenstående, skal medarbejdere på Synscenter Refsnæs følge 

nedenstående fremgangsmåde: 

 

 Henvende sig til nærmeste leder, ELLER hvis dette ikke er muligt 

 Henvende sig til en af ovenstående ledere der kan rekvirere psykologhjælp via Falck 

Healthcare 

 

Ved henvendelsen skal baggrunden for behovet oplyses og spørgsmål om tid og sted skal drøftes. 

Vurderer den lokale ledelse, at der er behov for psykologhjælp rekvirerer lederen (rekvirenten) 

denne: 

 

Kan rekvireres døgnet rundt på tlf. nr. 70102012  

 
Lederen oplyser, at man ringer gennem Falck Healthcare psykolog-ordning. 
 
Når Falck Healthcare kontaktes skal lederen (rekvirenten) oplyse: 

 navn og telefonnummer på den eller de medarbejdere, der har brug for hjælp.  

 eget navn og hvilken enhed/afdeling du er leder i. 

 EAN – nr.: 5798002040159 (Koncern HR) 
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Hastesager  
I tilfælde, hvor rekvirenten oplyser visitator om, at psykologhjælp til en medarbejder haster, må 
responstiden maksimum være 1 time efter henvendelse til visitator.  
 
I disse tilfælde kan rådgivning foregå telefonisk. Vold, trusler om vold, dødsfald, alvorlig ulykke, røveri, 
overfald og lign. er eksempler på sådanne særligt alvorlige hændelser.  
 
Andre henvendelser der ikke vedrører akut psykologisk krisehjælp  
I aftale om psykologisk beredskab er der responstid inden for 3 dage efter den telefoniske henvendelse.  
 
Leveringssteder  
Levering af defusing og debriefing sker på arbejdspladsen, hvor hændelsen har været.  
Akut psykologisk rådgivning og anden psykologisk rådgivning ydes enten på arbejdspladsen eller på et af 
Falck Healthcares forretningssteder.  
 
Falck Healthcare skal tilbyde rådgivning på forretningssteder tæt på de ansattes arbejdssteder. Der må 
maksimalt være 1 times transport med offentlig transport hertil fra den ansattes arbejdsplads. 
 
Afbestillinger og forfald  
Afbestilling og afbud fra medarbejderen sker til visitator.  
Falck Healthcare forpligter sig til at give telefonisk besked til visitator om afbestilling. Ved afbestilling 
senere end 24 timer før den planlagte konsultation afregnes der for 1 time. Når Falck Healthcare har 
modtaget en afbestilling skal denne efterfølgende bekræftes pr. mail til den ansatte som aftalen omfatter, 
samt dennes rekvirent.  
 
Afbud/forfald fra en psykologs side er Region Sjælland uvedkommende. Det er Falck Healthcares ansvar 
at skaffe en anden af leverandørens tilknyttede psykologer i stedet, såfremt Kundens ansatte er 
indforstået hermed.  
 
Forudser Psykolog en forsinkelse, skal denne straks meddele rekvirenten årsagen til forsinkelsen samt 
forsinkelsens varighed. Ny aftale kan indgås efterfølgende, eller rekvirenten kan vælge at ophæve 
bestillingen af den forsinkede aftale. 
 

3.5. Evaluering af – og konsekvenser af hændelsen. 
Den lokale leder sikrer, at hændelsen efterfølgende evalueres, bl.a. med henblik på en vurdering af om 
retningslinjer eventuelt skal korrigeres. 
 
Den lokale arbejdsmiljøgruppe sikrer endvidere, at hændelsen efterfølgende evalueres med henblik på en 
evt. justering af det forebyggende arbejde og dokumentation i Safetynet.  
 
3.5.1. Samtale med egen leder efter hændelse. 
Resulterer hændelsen i fravær af længere varighed skal den lokale leder efter en nærmere vurdering 
kontakte den kriseramte telefonisk med henblik på at afklare, hvorvidt der er behov for (yderligere) 
krisehjælp, samtale ved psykolog, m.v. 
 
Den lokale leder sikrer endvidere en løbende opfølgning herpå. 
 
 

4. Ansvarsforhold 
Det overordnede ansvar for overholdelse af arbejdsmiljøloven ligger hos forstanderen. 
 
Forstanderen udpeger den daglige arbejdsmiljøleder. Den daglige arbejdsmiljøleder har ansvaret for, at 
ordningen formidles til alle afdelinger. 
 
Den lokale leder af arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte arbejdsplads sørger dernæst for, at ordningen 
formidles til relevante medarbejdere. 
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Den kriseramte kontakter ledelsen, hvis vedkommende har brug for ikke akut krisehjælp. 
Lederen agerer på henvendelsen. 
 
Kolleger kontakter leder ved akut krise. 
Leder agerer på henvendelsen. 

 
5. Definitioner 
 
Den kriseramte: Den ansatte, der har været udsat for grænseoverskridende adfærd, vold, ulykke, 
stress eller mobning i en arbejdsmæssig sammenhæng. 
 
Grænseoverskridende adfærd:  
Definitioner fra ”Region Sjællands Politik for Indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. ” 
 
Fysisk vold: ”Angreb mod personer; f.eks. overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, 
benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, spyt og krads” 
 
Psykisk vold:  
Trusler om fysisk vold, herunder trusler på livet og anden truende adfærd som f.eks. trusler mod familie. 
Trusler kan udtrykkes uden ord; f.eks. ved knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller 
gennem tegninger. Trusler om fysisk hærværk på arbejdspladsen eller på medarbejdernes ejendele. 
 
Mobning er udtryk for, at en person gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende 
behandling, som det er svært at forsvare sig imod. 
 
Chikane omfatter krænkende og diskriminerende adfærd; f.eks. ydmygelse, mistænkeliggørelse, 
forhånelse samt sexchikane i form af uønsket seksuel adfærd. 
 
Akut krise 
En akut opstået krise er arbejdsrelaterede hændelser, for eksempel overfald, traumatiske hændelser, akut 
krisetilstand, pludselig ekstrem psykologisk belastning, mobning, chikane, konflikthåndtering, eller 
truende episode, der er opstået pludseligt (se intranettet). 
 

 
6. Referencer 

 Definitioner af akut krisehjælp 

 Generelt information om brugen af Akut Krisehjælp i Region Sjælland 

 Procedure beskrivelse for rekvirering af akut psykisk førstehjælp – HR  

 Psykologisk rådgivning – til medarbejdere af Falck Healthcare 

 Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane 

 Retningslinie til håndtering af arbejdsulykker i Region Sjælland 

 AT-vejledning D 4.3: Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse  
 
 

7. Dokumentation 
 

http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%C3%B8/akut_krisehjaelp/sider/definitioner.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%C3%B8/akut_krisehjaelp/sider/definitioner.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%C3%B8/akut_krisehjaelp/Sider/default.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmiljø/akut_krisehjaelp/Documents/Procedurebeskrivelse%20for%20rekvirering%20af%20akut%20psykologisk%20krisehjælp.pdf
http://intra.regionsjaelland.dk/personale/detfremmendearbejdsmilj%C3%B8/akut_krisehjaelp/Documents/Psykologisk%20R%C3%A5dgivning%20-%20information%20til%20medarbejdere.pdf
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Lokale tilføjelser – eventuelt  

 
[DET FORESLÅS I ØVRIGT, AT TILBUDDENE INDSÆTTER DE LOKALE TILFØJELSER, DER 
GIVER MENING PÅ DET ENKELTE STED. EKS. VIS ANSVARSFORDELING I FORHOLD TIL 
POLITIANMELDELSE. MAN SKAL BLOT HOLDE SIG FOR ØJE, AT DETTE ER EN 
RETNINGSLINJE OM ARBEJDSMILJØ] 
 
Opfølgende indsats: 

 

 Relevante leder har ansvar for at der bliver foretaget eventuel indberetning til Arbejdstilsyn 

og Arbejdsskadeforsikring. 

 Nærmeste leder og AMIR har ansvar for, at være særligt opmærksom på ulykkesramte i 

ugerne efter ulykken. Hvordan er trivslen, sygefravær og er der behov for ekstra indsats. 

              Opmærksomhed i form af blomst eller hilsen v sygefravær forventes. 

 
 


