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Indhold

På denne workshop vil der være fokus på, hvordan man som leder, AMR eller TR kan yde 
psykologisk førstehjælp i forbindelse med en kritisk hændelse, og samtidig hvad der bliver 
vigtigt at forholde sig til ifht. den øvrige arbejdsplads

Workshoppen vil indeholde følgende:

• Hvad er kritiske hændelser

• Typiske krisereaktioner

• Værktøjer til at yde psykologisk førstehjælp

• Opmærksomhedspunkter ifht. den øvrige arbejdsplads 
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KRITISKE HÆNDELSER



Hvad er en kritisk hændelse?

• En kritisk hændelse opstår, når der foreligger en begivenhed, som for personen har 
været voldsom, chokerende eller belastende

• Hvorvidt en hændelse opleves som kritisk eller traumatisk afhænger af en mængde 
faktorer og hændelsens kritiske eller traumatiske potentiale kan dermed ikke fastslås ud 
fra hændelsens omfang alene

• Det er ikke de objektive kendsgerninger, som afgør, om en hændelse er kritisk eller 
traumatisk, men den subjektive følelsesmæssige oplevelse af begivenheden

• En kritisk hændelse kan udløse en krise – kriser er således en normal reaktion på en 
kritisk eller traumatisk hændelse



Eksempler på kritiske hændelser

• Ulykker og nærved ulykker (tilskadekomst) 

• Vold eller trusler mod sig selv eller andre

• Chikane (ansigt til ansigt, over telefon eller via digitale medier)

• Fyring

• Store forandringer

• Konflikter

• Dødsfald 

• Skilsmisse

• …



Hvordan bliver vi ramt? 



TYPISKE KRISEREAKTIONER



Typisk kriseforløb

CHOK
Et kort øjeblik – et par døgn

REAKTION
Starter, når den ramte begynder 
at åbne øjnene for, hvad der er 

sket – op til 6 uger

BEARBEJDNING
Måneder

NYORIENTERING
1 – 2 år efter hændelsen

(afhængig af alvorligheden)

Virkeligheden holdes på 
afstand -undgår det svære

Hvad er der sket - kan
sjældent efterfølgende 
huske, hvad der er sket og 
sagt

Kan virke rolig og fattet 
udadtil (paralyseret) –
indeni er der kaos

Afvigende adfærd
(råbe, gentage sig selv, 
forvirret, tale om 
ligegyldige ting

Begyndende erkendelse

Genoplever

Skyldfølelse, sorg, angst

Finde forklaringer, placere 
skyld –
forsvarsmekanismer (de 
har til formål at mindske 
smerten eller gradvist at 
nærme sig den)

Skabe mening og 
forståelse i den kaotiske 
situation – spørgsmålet 
hvorfor gentages igen og 
igen

Erkendelse

Bearbejdning

Begyndende accept

Begynder at se fremad

Tilvænning til ny 
livssituation

Fysiske og psykiske 
symptomer aftager –
gamle aktiviteter 
genoptages

Hvis ikke denne ændring 
finder sted er der brug for 
professionel hjælp.

Erkendelse og accept

Fornyet energi til andet

Tilpasning til fremtiden

DEN AKUTTE FASE



Krisereaktioner 

Psykisk Fysisk Adfærd

Vrede/irritabilitet

Forvirring

Frygt/angst

Apati

Skyldfølelse

Følelsesudsving

Ked af det

Hukommelse- og 

koncentrations

besvær

Hovedpine

Mavepine

Kvalme

Hjertebanken

Træthed

Søvnproblemer

Svedeture/

kuldefornemmelse

Uro

Meget talende

Hyperaktiv

Rolig og fattet

Grædende

Grinene

Isolation

Benægtende

Begrænset handleevne



VÆRKTØJER TIL PSYKOLOGISK 
FØRSTEHJÆLP



Psykologisk førstehjælp

• Psykologisk førstehjælp iværksættes for at passe på den medarbejder, der stadig kan 
befinde sig i chokfasen – hjælpen skal ske umiddelbart efter hændelsen 

• Det vil sige, at psykologisk førstehjælp er omgivelsernes umiddelbare og øjeblikkelige 
omsorg for den medarbejder, der har været udsat for en kritisk hændelse

• En god første reaktion fra omgivelserne, ledelse og kolleger, kan hjælpe den kriseramte 
til den første bearbejdningen af oplevelsen

• Medmenneskelig, ikke-professionel, ikke-behandlende hjælp, som ikke kræver særlig 
træning eller uddannelse og kan gives af alle

• Det primære formål er omsorg, sikkerhed og tryghed for den kriseramte

• Der skal ikke meget til, ofte er det nok ”bare” at være der

• Psykologisk førstehjælp varetages af en person, som ikke har været involveret i den 
aktuelle hændelse



Psykologisk førstehjælp

• Psykologisk førstehjælp består af handlinger, der viser, at medarbejderen ikke er 
overladt til sig selv

• Psykologisk førstehjælp kan hjælpe medarbejderen til en første bearbejdning af kritiske 
hændelser

• Psykologisk førstehjælp kan medvirke til at medarbejderen bevarer sin faglighed og sit 
selvværd

• Psykologisk førstehjælp er ikke terapi eller behandling (psykologisk krisehjælp)



Psykologisk førstehjælp – hvordan?

• Psykiske førstehjælp skal ske umiddelbart efter hændelsen

• Tre simple, men vigtige principper

• Få den ramte i trygge omgivelser

• Vær tilstede og til rådighed

• Tal til krybdyrhjernen hos den kriseramte
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Psykologisk førstehjælp – hvordan?

• Sørg for at medarbejderen straks fjernes fra situationen

• Lad ikke medarbejderen være alene

• Skab trygge rammer, fx finde et roligt sted og beskytte mod nysgerrige

• Hjælp med praktiske ting

• Lad medarbejderen fortælle hvad der er sket og tal med vedkommende

• Hjælp evt. med at kontakte pårørende – brug fx ”ambulancebrev” 

• Følg evt. medarbejderen hjem og sørg for at vedkommende ikke er alene



Under samtalen

• Skab åbenhed, tryghed og ro

• Vis forståelse og omsorg

• Find den kriseramtes behov og følg dem

• Giv plads til pauser, gråd og gentagelser

• Lyt, spørg og snak igennem

• Giv mulighed for udluftning/””hulter til bulter snak”

• Imødegå selvbebrejdelser og skyld

• Vær tålmodig



Undgå at… 

• Give gode råd

• Styre samtalen

• Tale om egne erfaringer

• Bagatellisere



Opfølgning på hændelser

• … er vigtigt fordi:

• Den kriseramte ikke må opleve at blive overladt til sig selv

• Det skaber overblik over hændelsernes omfang og karakter

• Det dokumenterer udviklingen i hændelser

• Det kan hjælpe til at udtænke forebyggende tiltag på sigt - Det skaber læring



DEN ØVRIGE AREJDSPLADS



Arbejdstilsynets krav om psykologisk førstehjælp

• Hvis der er en særlig risiko for kritiske hændelser i arbejdet, skal arbejdsgiveren sørge 
for, at der er de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykologisk førstehjælp, 
herunder bl.a. udpege personer, der kan stå for den psykologiske førstehjælp

• Arbejdsgiveren skal sørge for, at medarbejdere, der har været udsat for en kritisk 
hændelse, enten direkte eller som vidner, har adgang til psykologisk førstehjælp 

• Medarbejderne skal underrettes om indholdet af foranstaltningerne vedrørende 
førstehjælpen samt være bekendt med, hvem der på arbejdspladsen yder psykologisk 
førstehjælp i tilfælde af en kritisk hændelse



Konkret plan for psykisk førstehjælp

• Lav en plan for psykologisk førstehjælp, så alle på arbejdspladsen er bekendt 
med planen og ved, hvad de kan forvente sig, hvis de skulle opleve en kritisk 
hændelse

• Proceduren bør indeholde svar på følgende spørgsmål:

• Hvad er psykologisk førstehjælp? 

• Hvem har rollen som psykisk førstehjælper? Hvordan får man fat 
på jer?

• Hvad er opgaven som psykisk førstehjælper? 

• Hvornår gives der psykologisk førstehjælp?

• Hvilket ansvar har den psykisk førstehjælper, AMR og leder? 

• Hvem følger op efter hændelsen?

• Registrering og analyse af hændelsen

• Hvordan forebygger vi en lignende hændelse?
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Anbefaling…

• Lav en aftale med den kriseramte, om hvad der må meldes ud til resten af 
arbejdspladsen, og hvad den kriseramt har behov for fra kolleger

• Aftalen laves typisk mellem lederen og den kriseramte

• Afklar også hvordan dette bedst muligt kommunikeres ud til resten af arbejdspladsen

• Aftalen bør være på den kriseramtes præmisser

• Lav en lokal handleplan i tilfælde af, at der skulle opstå en kritisk hændelse hos jer (hvis I 
ikke allerede har det☺)



Tak for i dag


