
POSOM i Hylte kommun
Psykiskt och socialt omhändertagande



Vad är POSOM?
Syftet med POSOM i Hylte kommun är att ge psykiskt och socialt 
omhändertagande vid allvarligare olyckor, kriser eller katastrofer. 
I POSOM ingår representanter från räddningstjänsten, omsorgs-
kontoret, barn- och ungdomskontoret, arbets- och näringslivskon-
toret, Polisen och Svenska kyrkan. Ansvarig för verksamheten är 
ytterst kommunstyrelsen.

Organisering och stöd i krissituationer
POSOM består av en ledningsgrupp som leder och samordnar arbetet samt 
en grupp med stödpersoner som kan kallas in för att delta i det psykosociala 
omhändertagandet. De människor som kallas in till krisarbetet är vana vid att 
arbeta med psykosociala frågor.

När kallas POSOM in?
POSOM ska fungera som ett stöd till drabbade som inte är skadade och deras 
närstående vid allvarliga händelser inom Hylte kommun. POSOM kan också 
kallas in om kommuninvånare finns med i allvarligare händelser på annan ort 
eller i ett annat land.

POSOM är att betrakta som ett nätverk som ska användas för att förstärka 
samhällets ordinarie resurser när dessa är otillräckliga eller otillgängliga i det 
akuta skedet av allvarliga händelser.

Följande händelser är exempel på allvarligare händelser när POSOM kan 
aktiveras:

• Större olyckor med flyg, färja, tåg, buss och bil med flertalet inblandade                             
• Större brand i publika lokaler, skolor, särskilda boenden med mera 
• Utsläpp av giftiga ämnen
• Naturkatastrofer, till exempel tsunamin i Indiska oceanen 2004, stormen 
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Vi mindre omfattande olyckor är det ofta tillräckligt med stöd från den 
enskildes sociala närverk i form av familj, släkt, vänner, grannar, arbetsledare 
och arbetskamrater, föreningar och så vidare. 



Hur larmas POSOM?
Begäran om hjälp av POSOM kan göras av:

• Hill (Hallands integrerade larm och ledning) efter samtal från SOS                             
• Annan kommuns POSOM-grupp 
• Räddningsledningen på skadeplatsen (räddningsledare, polis, ambulans)
• PKL-grupp*

En bedömning om POSOM ska aktiveras genomförs vid varje tillfälle av
ledningsgruppen.

Polisens uppgift
Polisens huvuduppgift vid olyckor och katastrofer är ordning, säkerhet och 
brottsutredning, vilket kan omfatta allt från avspärrningar och vittnesförhör 
till identifierings- och registreringsarbete. Det är vanligt att anhöriga och all-
mänhet kontaktar polisen för att få eller lämna information.

Svenska kyrkan och övriga samfund
Svenska kyrkan kan ha en viktig roll såväl i det akuta skedet som i upp-
följningsarbetet. Kyrkan fyller ofta ett behov av trygghet och kontinuitet i en 
kaotisk situation. Kyrkans närvaro och ritualer kan underlätta sorgearbetet för 
de drabbade.

Sjukvårdens omhändertagande
Regionens resurser utgörs av så kallade PKL-grupper* vilka ansvarar för att 
organisera det psykosociala omhändertagandet för skadade och deras anhöriga 
som inkommit till sjukvården.
PKL samordnar även omhändertagandet av de som behöver specialiserad 
psykiatrisk hjälp för att hantera sina upplevelser.

*PKL-grupper (psykologisk-psykiatrisk katastrofledningsgrupp)



Vill du veta mer om POSOM?

Besök hylte.se eller kontakta kommunens 
kontaktcenter på telefonnummer 0345-180 00.
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