
 Evaluering og opsamling 

 
Spørg efter uløste problemer 

Tal med klienten om den kritiske hændelse 

Drøft om gentagelse kan undgås 

Tal med den tilskadekomne om opmærksomhed på 

tilbagefald (symptomerne kan evt. komme igen) 

Behandling af enkeltpersoner med akut belastningsreaktion 

D: Omsorg for det psykiske (8/8) 



Behandling af grupper med akut belastningsreaktion 

Kritiske hændelser med flere 

tilskadekomne (1/2): 

 

 

 

Overblik over antallet af berørte 

Gruppens homogenitet/heterogenitet 

Afgrænsede undergrupper (f.eks. familier) 

 

Overblik over antallet af hjælpere 

Overblik over hjælpernes forskellige kompetencer 

Overblik over andre indsatshold 

 

 

 



Behandling af grupper med akut belastningsreaktion 

Kritiske hændelser med flere 

tilskadekomne (2/2): 

 
 

 

Overblik over fysiske rammer for hjælpearbejde 

Overblik over, om der stadig er fare 



 

1)  Meddel, at I er ankommet 

2)  Skab et overblik 

3)  Vær synlig 

4)  Udvis almindelig omsorg 

5)  Angstdæmpning 

Behandling af grupper med akut belastningsreaktion 

Krisestyring (1/2) 

 

Ved ankomst til skadested… 



 

 

6) Udluftning  

7)  Vær opmærksom på de tavse 

8)  Orienter om reaktioner og efterbehandling 

9)  Skærm og advar mod pressen 

10) Skab overblik igen 

Behandling af grupper med akut belastningsreaktion 

Krisestyring (2/2) 

 



Begrundelse for gruppeintervention: 

Kvantitativ  

Kvalitativ 

 

Informationsmøde 

Fakta i stedet for fantasi 

Formidling af overblik 

 

Behandling af grupper med akut belastningsreaktion 

Støttende gruppeintervention i den akutte 

fase (1/4) 



Psykoedukation 
(undervisning i psykiske reaktioner) 

 

Formålet er at fjerne angst og bekymring for de psykiske 
reaktioner 

 

De psykiske reaktioner er almindelige 

De psykiske reaktioner aftager svingende 

De psykiske reaktioner er ikke udtryk for sindssygdom 

De psykiske reaktioner skal holdes under observation 
fremover 

Undgå undgåelse 

 

Behandling af grupper med akut belastningsreaktion 

Støttende gruppeintervention i den akutte 

fase (2/4) 



Psykologisk debriefing (forudsætninger) 
(Kun til homogene grupper. Bør kun udføres af særligt 

uddannede personer.) 

 

Anvendes først 1-2 døgn efter hændelsen 

ALLE involverede skal deltage 

Gruppeterapeutiske (afdækkende) metoder skal 

undgås 

 

 

Behandling af grupper med akut belastningsreaktion 

Støttende gruppeintervention i den akutte 

fase (3/4) 



Psykologisk debriefing (metode) 

 

1) Introduktion 

2) Fakta 

3) Tanker 

4) Reaktioner 

5) Normalisering 

6) Afslutning 

 

Behandling af grupper med akut belastningsreaktion 

Støttende gruppeintervention i den akutte 

fase (3/4) 



 

Egen læge 

Psykolog 

Psykiater 

Patientforeninger 

Selvhjælpsgrupper 

Kriserådgivning 

Skadestue 

Behandling af grupper med akut belastningsreaktion 

Råd til de tilskadekomne 



Kognitiv adfærdsterapi 

Følelser 

Adfærd 

Fysiologi 

Tanker 



Akut psykisk førstehjælp 

”Kognitiv Terapi – Stress og Traumer” 

Thomas Iversen, aut. psykolog 

Personalepsykolog, koordinerende katastrofepsykolog, 

ekstern lektor 

www.thomas-iversen.dk 
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