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Krisehjælp – psykologhjælp og akut 
krisehjælp 
 
Psykologbistand kan kun ydes til arbejdsrelaterede problemstillinger; 
hermed forstås akut opståede situationer i forbindelse med vold, trusler eller 

voldsomme hændelser. 
 

Psykologbistand anvendes kun til trivsels- og stressproblematikker, hvis 
ventetiden på et coachingforløb hos Personaleafdelingen, HR er for lang. 

 

Hvem er psykologerne? 

Frederikssund Kommune har indgået en aftale med Sundhedsdoktor og 

Falck Healthcare, der råder over et netværk af psykologer over hele landet.  
 

Særligt ved akut krisesituation 

Hvis der opstår akut behov for krisehjælp i forbindelse med vold, trusler eller 
andre pludseligt opståede hændelser, kan den enkelte leder af institutionen 

/ afdelingen henvende sig direkte til Falck Healthcare. Dette gælder ikke ved 
eksempelvis trivsels- eller stressproblematikker, hvor lederen af institutionen 

/ afdelingen skal kontakte Personaleafdelingen, HR, jf. afsnit 3 og 4.  
 

I tilfælde af behov for bistand som følge af akut opståede situationer, hvor 

der ikke er en leder tilstede, kontakter medarbejderen selv eller en kollega 
Falck Healthcare og sikrer, at lederen orienteres hurtigst muligt om 

hændelsen, og om at Falck Healthcare har været kontaktet.  
 

Telefonen bemandes af Falck Healthcare’ chefpsykologer, der tager en 

indledende, visiterende samtale med både leder og den berørte medarbejder 
og på den baggrund vurderer behovet og formen for krisehjælp. Falck 

Healthcare orienterer herefter Personaleafdelingen, HR om henvendelsen.  
 

 

 
 

 
 

 

Særligt ved håndtering af trivsels- og stressproblematikker 

Coachingsamtale(r) om, hvordan medarbejderens stressniveau kan mindskes 

kan f.eks. dreje sig om: 

 Egen planlægning af arbejdet 

 Aftaler med lederen af afdelingen / institutionen 

 Aftaler med kolleger 

 

Formålet er dels at mindske stressniveauet, bevare kontakten til 
arbejdspladsen og undgå langtidssygemeldinger.  

Falck Healthcare kan kontaktes døgnet rundt på 70 20 85 60 

 
Falck Healthcare har ved henvendelsen brug for: 

Medarbejderens navn, cpr-nummer og arbejdssted.  
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Rådgivning / coachingsamtaler om tilbagevenden til arbejdet efter 
sygemelding kan f.eks. bestå af:  

 en indledende coaching, hvor en konsulent og medarbejderen 

kortlægger, hvor mange ressourcer medarbejderen har og  

 en samtale mellem leder, medarbejder og konsulent, om at 

tilrettelægge tilbagevenden til arbejdet.  
 

Der er selvfølgelig mulighed for yderligere evalueringssamtaler, alt efter 
behov.  

 

Derudover kan man som medarbejder deltage i 2 dages, gratis kursusforløb 
om stresshåndtering, hvor deltagerne får metoder til at forebygge og 

håndtere stress (se kursuskataloget for yderligere information).  

 

Hvordan foregår henvisningen til stresscoaching? 

Leder kontakter en af følgende medarbejdere i HR i tilfælde af behov for 

coachingforløb til medarbejdere, der har trivsels- eller stressproblematikker:  

 
Organisationskonsulent Lone Beier Lauridsen, tlf. 47 35 11 84, 

lbsch@frederikssund.dk   
 

Organisationskonsulent Tine Sten Meinertz, tlf. 47 35 11 31, 

tstme@frederikssund.dk  
 

 
Anmeldelse af arbejdsskader  

Når man bliver udsat for vold eller trusler og har en psykisk reaktion eller 
behov for krisehjælp, skal hændelsen anmeldes som en arbejdsskade.  

 

Anmeldelse foregår via arbejdsskadesystemet Startsag (www.startsag.dk).  
 

Yderligere oplysninger omkring anmeldelse af arbejdsskader, kan fås ved 
henvendelse til organisationskonsulent Per Andersen,  

tlf. 47 35 11 88, parep@frederikssund.dk    
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