Beredskabsplan for
Psykologisk Krisehjælp
Oversigt
Plan for 1042 Skagen Sportsdykkerklub "Skawdyk" v/formand Simon Hansen
Nedre mosevej 92

9990 Skagen
Danmark
Tlf.mobil 61713144
Email: simonhansen@hotmail.com
Regningsadresse .
Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Danmark
Tlf. 43 26 25 60
Fax. 43 26 25 61
Abonnements type Total Erhverv
Abonnement dækker 7721 medarbejdere
Formål At forebygge psykiske eftervirkninger hos forsikringstageren incl.
husstand efter ulykker, sygdom eller dødsfald i nærmeste familie.
Grunddækning Medlemmet dækkes i tilfælde af:
Rekvisitionsberettiget: Alle medlemmer
• Dykkerhændelse med oplevelse af trussel.
• Dykkerulykke med alvorlige kvæstelser.
• Dødsfald som følge af dykkerrelateret ulykke.
1. Nøgleperson
Titel Klubformand
Navn Simon Hansen
Tlf.mobil 61713144
1. Anden
Titel Bestyrelsesmedlem
Navn Jørn Dyrnesli Nielsen
Tlf.arbejde 98441080
Tlf.mobil 21471080
Email: jdn@skagen-tomrer.dk

1. Praktisk indsats:
Nøglepersoners opgave:
• Få et overblik over hvem der er berørt af ulykken.
• Nøglepersonen informerer ledelsen, der beslutter om planen skal iværksættes.
• Nøglepersonen kontakter Falck Healthcare på telefon 70 10 20 12 og oplyser om ulykkens
omfang.
• Nøglepersonen er kontaktperson til Falck Healthcare.
• Sørg for adgang til telefon, lokale og forplejning.
• Underret Teknisk Udvalg (tæt på ulykkesregistrerin

2. Omsorgs indsats:
Nøglepersoners opgave:
• Nøglepersonen tager sig af de(n) ulykkesramte og hjælper evt. med løsning af praktiske
problemer, herunder kontakt til famile.
• Nøglepersonen samler de, som er berørt, af ulykken (og kun dem) og informerer om ulykken og
muligheden for at få psykologhjælp: "Et møde/samtale hvor man kan snakke om indtryk og
reaktioner".
• Nøglepersonen sørger for, at pårørende, i forbindelse med mindre ulykker, er informeret (inden
nyheden spredes ad anden vej).
• Ved dødsfald eller alvorlige kvæstelser underrettes pårørende personligt af nøglepersonen
(koordineres af politiet).
• Ved arbejdsrelaterede dødsfald sørger nøglepersonen for, at de pårørende bliver informeret om
muligheden for psykologbistand gennem Falck Healthcare.
• Nøglepersonen udleverer Falck Healthcares informationsfolder "Når ulykken pludselig rammer".
Flere eksemplarer kan rekvireres gennem vagtcentralen på telefon 70 10 20 12 - hele døgnet.
• Sikre at ulykkesramte ikke er alene, når han/hun kommer hjem.
• Sørge for evt. hjemtransport af de implicerede.
• Implicerede tilbydes evt. støtte ved politiafhøring (afstemmes med politiet).
• Nøglepersonen sørger for information til øvrige medarbejdere om ulykkens omfang, om iværksat
hjælp og videre forløb.
• Nøglepersonen sørger for information til de medarbejdere, der ikke var/er på arbejdet.

3. Opfølgende indsats:
Nøglepersoners opgave:
• Indbrette til Teknisk Udvalg - endelig rapport.
• Være opmærksom på de(n) ulykkesramte i ugerne efter ulykken. Hvordan er hans/hendes trivsel,
er sygefraværet steget, kan det være indikation til hjælp.
• Psykologbistand gennem Falck Healthcare kan rekvireres indtil 6 uger efter hændelsen.
• Foretage opfølgning, evt. sende hilsen eller blomster.

Særlige forhold

