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Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA 

Krisehjelp 

Utarbeidet: 18.04.18 Revidert: 

 

Hjelpeapparat ved ulykker, katastrofer, brann. 

Nødtelefoner: 

• Brann 110 

• Politi 112 

• Ambulanse 113 

• Giftinformasjonssentral 22591300 

Familie og venner: 

De nærmeste, og beste, til å bistå ved ulykker eller kriser av ulikt slag, er ofte de nærmeste i familien, 

venner og naboer.  

Legevakten: 

Legevakten i kommunen kan være behjelpelig med å formidle kontakt til aktuelle instanser. Dette gjelder 

også når det er nødvendig med psykisk krisehjelp.  

Egen fastlege:  

For mange vil fastlegen være den enkleste å ta kontakt med.  

Kriseberedskapsteam: 

I de fleste kommuner er det et kriseberedskapsteam som skal kunne yte hjelp på det psykiske plan. Disse 

teamene er ofte satt sammen av politi, prest og psykiatrisk sykepleier, og iverksetter normalt sitt arbeid 

etter henvendelse fra lege.  

Kirken: 

Mange vil kunne få god hjelp og støtte fra prest, diakon eller kapelan.  

Bedriftshelsetjeneste: 

http://www.landbrukstjenestersalten.no/
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Som fast ansatt i Landbrukstjenester Salten har du tilgang til bedriftshelsetjeneste hos Norsk 

landbruksrådgivning. Teamet her har mange års erfaring med å bistå ved kriser. Ta kontakt!  

Normalreaksjoner ved ulykker, akutte kriser: 

Reaksjoner kan variere etter hva slags ulykke/krise og hvilken alvorlighetsgrad. Hvordan man selv reagerer 

avhenger av nærhet til hendelse, tidligere opplevelser/erfaringer osv. Om man ellers er lik som person, kan 

man reagere veldig forskjellig på samme situasjon. Apati, aggresjon og ingen reaksjon er alle normale 

reaksjoner ved ulykke/krise. Søk hjelp tidlig for å komme videre, og kunne fungere normalt igjen så raskt 

som mulig. 

Den første reaksjonen: er ofte preget av uvirkelighet og tomhet. Det er vanskelig å forstå, de sterkeste 

reaksjonene kommer som regel når man slipper hendelsesforløpet inn over seg.  

Angstplager er en slik reaksjon. Det kan være svært vanskelig å få tankene bort fra det som har hendt, og 

redselen for at det skal skje igjen kan bli sterk. Angsten kan medføre rastløshet og gi kroppslige utslag.  

Kroppslige utslag kan være skjelving, svetting, hodepine, hjerteklapp, mageplager, kraftløshet, svimmelhet 

og spenninger i kroppen.  

Fortvilelse og grubling over hendelsen kan oppstå. Eksempelvis kan man få skyldfølelse for å ha overlevd, 

problemer med konsentrasjonen, og manglende evne til å føle glede og lyst.  

Søvnproblemer kan gjøre den nødvendig å oppsøke legehjelp. 

Isolasjon bør unngås, selv om dette kan være en naturlig reaksjon etter ulykke/krise.  

Snakk med andre om det som har skjedd, og finn metoder for å avreagere. Å komme i fysisk aktivitet, og 

gjenoppta tidligere aktivitet kan være bra måter å avreagere.  

Arbeid er for de fleste en fordel, også å komme i den normale rytmen igjen i hverdagen.  

  

  

 

http://www.landbrukstjenestersalten.no/

