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POSOM lämnar stöd vid akuta kriser, olyckor och katastrofer
POSOM är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande vid akuta kriser
olyckor och katastrofer
Hjo kommun skall ha en beredskap som kan möta olika hot, påfrestningar och
störningar i kris och katastroflägen. En del i denna beredskap är det arbete som utförs
av POSOM.
Målet för det psykiska och sociala omhändertagandet som POSOM arbetar med är att
försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse.
POSOM har kunskap om psykiska reaktioner och kan ge första hjälpen på det
känslomässiga planet. De som arbetar i POSOM är en ledningsgrupp och särskilt
utsedda stödpersoner.
Stödpersonerna har i uppdrag att ge stöd till personer som drabbas i andra eller tredje
hand vilken kan vara närstående till någon drabbad. POSOM arbetar aldrig direkt på en
olycksplats och inte heller med skadade personer.
POSOM skall fånga upp problem eller svårigheter och vid behov slussa vidare till rätt
person eller instans.
Löpande informationsfrågor hanteras genom kommunens informations- och
kommunikationsgrupper med kontaktperson inom POSOM.

POSOMS ledningsgrupp består av företrädare för:
Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, Vård- och omsorg, Barn- och utbildning, Närhälsan,
Hälsocentralen och Svenska Kyrkan.
POSOM ledningsgrupp utför sina uppdrag inom ramen för sina ordinarie tjänster. Gruppen
består bland annat av socionomer/beteendevetare, sjuksköterskor/läkare/psykolog och
diakon/präst.

POSOMS ledningsgrupp har till uppgift att:


Organisera



Upprätta stödcentrum för mottagande.



Samverka med övriga organisationer



Verka för utbildning av egen organisation

Beslut om att kalla in POSOM- ledningsgrupp fattas av:


POSOM gruppens ansvarige eller dennes ersättare.
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Kommundirektör skall alltid informeras när POSOM är inkallad.
Posom gruppens ansvarige informerar kommunens krisledningsgrupp via särskild utsedd
kommunikationsplattform

Respektive organisation står för egna personalkostnader för sina representanter i samband med
POSOM- insats. Detta gäller under såväl förberedelser som tjänstgöring under faktisk händelse.
Denna policy är framtagen i samverkan med berörda organisationer i POSOMs ledningsgrupp.
Som ett komplement till denna policy har förvaltningen utarbetat en praktisk instruktion för
POSOM gruppen.

