KRISHANTERING
Ibland inträffar det som inte får hända. Någon som finns i vår närhet drabbas av
sjukdom eller avlider. Det kan även ske en större olycka med många drabbade,
antingen på arbetet eller under fritiden. Vi kan aldrig förutse vad som kan
inträffa men vi kan vara förberedda. PrioMotivera stöttar företag och
organisationer i detta arbetet genom att erbjuda förberedande utbildning och
direkt krisstöd.
Målgrupp
Företag och organisationer med anställd personal.
Syfte och Mål
Genom utbildning i traumatisk stress och mänskliga reaktioner i samband med kriser ökar
organisationen sina förutsättningar att hantera dessa situationer. Att ha en mental beredskap
och vara väl förberedd innebär att organisationen är bättre rustad att hantera krissituationer
när de uppstår. Det innebär en trygghet för både ledning och medarbetare. Genom ökade
kunskaper skapas goda förutsättningar för arbetsplatsen att själva hantera de psykologiska
och sociala behov som uppkommer vid nödlägen, kriser, katastrofer och olyckor då personal
eller deras anhöriga berörs. Att dessutom försäkra sig om att organisationen har ett
lättillgängligt och professionellt stöd när något händer gör att den traumatiska stressen
förebyggs och mildras. De anställdas hälsa, välfärd och arbetsförmåga kan därmed lättare
upprätthållas.
Kompetens/Innehåll
PrioMotivera bidrar med specialistkompetens vad avser krishantering. Vi är utbildade och
certifierade av en av landets mest framstående och erfarna traumatologer och har mångårig
praktisk erfarenhet av krisstödsarbete. Vi arbetar utifrån CISM-modellen (Critical Incident
Stress Management).
När det gäller utbildningsinsatser till chefer och/ eller övriga anställda kan innehållet variera
utifrån aktuellt behov. Vi skräddarsyr dock utbildningsinnehållet utifrån målgrupp och behov.
När det gäller krisstödsarbetet gör PrioMotivera en bedömning av vilken typ av intervention/
åtgärd som är lämplig med hänsyn till händelsens karaktär och omfattning. Vi utövar det
direkta krisstödsarbetet och stöttar ledning och chefer vid planering och omhändertagande.
Metod
Modellen innehåller elva interventioner/åtgärder som syftar till att förebygga och mildra
reaktionerna av en kris. I de flesta av interventionerna arbetar vi i team. Vi lägger stor vikt vid
uppföljning och är måna om ett nära samarbete med uppdragsgivaren.
Kostnad
Enligt offert. Priset är beroende på omfattning och innehåll.
Hör av er så berättar vi mer.
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