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Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune - 2015

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune – 2015 vedtas slik den
foreligger i denne sak.
Vedlegg
1

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune pr 25.08.15

Bakgrunn for saken:
Lov om helsemessig og sosial beredskap trådte i kraft 01.07.01. Fra 01.07.13 skal alle
kommuner ha egne planer for helsemessig og sosial beredskap.
Kommunen har i henhold til Lov om helsemessig og sosial beredskap ansvar for å planlegge,
og gjennomføre tiltak for å opprettholde tilstrekkelig tilbud under ulykker, katastrofer og
kriser.
Ved etablering av kriseledelse ved store ulykker og katastrofer vil «kriseteam helse og sosial»
inngå som en ressurs i dette. «Kriseteam helse og sosial» har sin forankring i virksomhet for
Helse- og sosial.
Denne plan baserer seg på gjeldende lovverk og føringer gitt i «Beredskapsplan for
kommunal kriseledelse».
«Plan for helsemessig og sosial beredskap» tar opp i seg tidligere beredskapsplan for psykisk
og sosial omsorg (POSOM).

Vurdering:
Formålet med loven er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp,
helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved
kriser og katastrofer i fredstid.
For å ivareta lovens formål, skal virksomheter loven omfatter kunne fortsette og om
nødvendig legge om og utvide driften under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid, på
basis av den daglige tjeneste, oppdaterte planverk og regelmessige øvelser, slik det er
bestemt i eller i medhold av loven.
Målet for kommunal helsemessig og sosial beredskap er å gi innbyggerne i Gildeskål
kommune et tilbud om psykososial støtte. Dette ved påkjenninger som er så store at de
overskrider personens mulighet og ressurser til å mestre situasjonen, og å hindre eller
minske de psykiske skadevirkningene slike påkjenninger kan gi.
«Kriseteam helse og sosial» skal være en ressurs i tillegg til den bistanden som ytes gjennom
det ordinære tjenesteapparatet. Kriseteamet starter sitt arbeid etter at «blålys»-etatene,
nærmere bestemt politiet, har avklart situasjonen, og skal bidra til å bearbeide opplevelser
ved krisereaksjoner.
Hendelser som utløser hjelp fra kriseteamet skal være av ekstraordinær karakter og/eller
berøre et større antall personer, og oppleves som dramatisk og kaotisk. Sorg alene er ikke et
kriterium for bistand fra kriseteamet.
Kriser kan defineres som «Dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan true
eller svekke viktige funksjoner og verdier og enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn, samt
svekke deres muligheter til å utføre viktige og sentrale oppgaver på individ- og familienivå,
så vel som i et samfunnsperspektiv» (Veileder IS-1810, Helsedirektoratet).
Hendelser hvor barn og unge er involvert prioriteres. Typer aktuelle hendelser er:
 Brå og uventet alvorlig ulykke eller dødsfall
 Selvmord
 Andre større ulykker eller katastrofer
 Buss-, bil-, båt-, etc.
 Rasulykker
 Alvorlig vold eller trusler
 Voldtekt
 Drap
 Brann
Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. Ved kriser hvor virksomhetens ordinære ressurser
ikke strekker til, kan det hentes inn ressurser gjennom det tverrfaglige «kriseteam helse og
sosial», som den foreliggende plan omhandler.

Konklusjon:
Planen har ikke vært revidert siden 2006. Fra 01.07.13 skal alle kommuner ha egne planer
for helsemessig og sosial beredskap. Dette krever en oppdatering av kommunens planverk.

