
  Kontakt 
 

Dersom du er berørt av en alvorlig krise,  

ulykke eller katastrofe som går ut over  

det du makter selv, kan du får hjelp av det 

psykososiale kriseteamet. 

 

Det er til vanlig Sarpsborg og Rakkestad  

legevakt som kontakter det psykososiale 

kriseteamet.  

 

På dagtid, kan psykososialt kriseteam  

kontaktes ved å ringe Rakkestad  

kommunes servicekontor,  

tlf. 69 22 55 00. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

          Viktige telefonnummer 
 

                      Ambulanse: 113 

                      Brann: 110 

                      Politi: 112 

 

Sarpsborg og Rakkestad legevakt: 116117 

   

     Politi: 02800  

 

     Andre relevante instanser:  

 Mental helse www.mentalhelse.no  

Døgnåpen hjelpetelefon: 116123  

 Alarmtelefon for barn og unge  

www.116111.no Tlf. 116111  

 Kors på halsen – Røde Kors samtaletilbud for 

alle opp til 18 år: Tlf. 800 333 21 

www.korspaahalsen.rodekors.no  

 Kirkens SOS www.kirkens-sos.no  

Døgnåpen hjelpetelefon: 22 40 00 40  

 Landsdekkende telefon for utsette for incest 

og seksuelt misbrukte  

www.incest80057000.no Tlf. 800 57 000  

 Nasjonal veiviser ved vold og overgrep 

www.dinutvei.no  

 LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved 

selvmord www.leve.no  

 Klinikk for krisepsykologi 

www.krisepsykologi.no  

 Rakkestad kommune 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
           
Psykososialt 

 kriseteam i Rakkestad 
 

Denne brosjyren kan være til hjelp når  

       kriser og ulykker rammer. Her gis det        

informasjon om kommunens psykososiale     

kriseteam, om vanlige krisereaksjoner,  

       viktige telefonnummer og andre ressurser. 

  

Utgitt oktober 2019 



Rakkestad kommunes psykososiale 

kriseteam gir omsorg og støtte ved 

ulykker og kriser. 
 

Når ulykker og kriser inntreffer, finnes ofte  

den beste hjelpen i nærmiljøet; familie,  

venner, kolleger, naboer o.a., samt i det 

ordinære hjelpeapparatet. Psykososialt 

kriseteam er supplement til dette. 

 

Teamet et fagteam som yter psykososial 

førstehjelp og samtaler for vurdering av 

hjelpebehov. Teamet informerer om  

relevante støttetilbud og formidler kontakt  

med det faste behandlingsapparatet. 

 

Psykososialt kriseteam har medlemmer fra  

legetjeneste, psykisk helsearbeid og  

rustjeneste, samt psykolog og diakon.  

Andre instanser kan innkalles ved behov. 

     

Hele, eller enkeltpersoner i det psykososiale  

kriseteamet, kan bli utkalt når det oppstår: 
 

    En ulykke, brå og uventet død, eller  

       alvorlig sykdom 

    En krisesituasjon der det kan være  

      ønskelig å drøfte situasjonen  

      tverrfaglig/ tverretatlig med samtykke 

      fra pårørende eller den kriserammede 
 

  Hva er en krise? 

    

   En krise er en dramatisk og potensielt    

   traumatiserende hendelse som kan true eller 

 svekke funksjoner og verdier hos  

 enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn. 

 

 

 Reaksjoner ved kriser  
  

 Det er normalt å få fysiske og psykiske  

 reaksjoner ved sterke påkjenninger.  

 Reaksjonene kan være ulike fra person til  

 person, både i styrke og uttrykksform. 

 

 Vanlige reaksjoner er:  

 

 Sjokk, forvirring, fornekting, en følelse  

av at det er uvirkelig,  

hukommelsessvikt 

 Tristhet, frykt, sinne, maktesløshet, 

selvbebreidelse 

 Kroppslige reaksjoner som hjertebank,   

hyperventilering, svetting, frostanfall, 

skjelving, kvalme og svimmelhet 

 Tilbaketrekking, isolering eller  

hyperaktivitet 

 

   Oftest trenger en ikke behandling for slike  

   reaksjoner, men for noen kan de bli for 

   voldsomme og langvarige. 
 

Noen enkle råd og mestringstips 

  
 Snakk med noen du har tillit til. Det er  

 viktig at du ikke sitter alene med  

 tankene og følelsene dine rundt det som  

 har skjedd.  

 

 Fellesskap motvirker ensomhet og    

 maktesløshet. Vær sammen med de som  

 er berørt av samme hendelse, eller som  

 er viktige for deg.  

 Ta spesielt vare på barna som er berørt.  

  

  Fysiske aktiviteter bidrar til å avreagere  

  negative følelser og minske bekymringer.  

   

  Unngå bruk av legemiddel og  

  rusmiddel. Midlene kan gjøre       

  krisehåndteringen vanskeligere og er ikke  

  anbefalt. Snakk med legen i tvilstilfelle.  

     

Ved å ta opp igjen vanlige rutiner,  

kan en få tilbake en viss grad av trygghet  

og normalisering.  

 

De fleste har nytte av å komme raskt  

tilbake til sin vante rytme og normale  

arbeidssituasjon. 

 



 


