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Stöd- och krissamtal 
Kriser kan vara en liten händelse i det stora hela men upplevas som en fullständig katastrof för en enskild människa. Vi 

utsätts dagligen för påfrestningar och har sällan tid att stanna upp och återhämta oss vilket kan leda till stress och 

utmattning och behöver tas hand om. En separation eller förändring i organisationen som vi inte valt själva kan påverka 

lika mycket som vid olyckor eller dödsfall. En människa i kris på en arbetsplats innebär ett stort lidande för den 

personen och det kan ibland även påverka omgivningen och få konsekvenser som leder till en stor produktionsmässig 

och ekonomisk förlust för företaget.  

Individuella stöd- och krissamtal 
Stödsamtalen anpassas alltid till varje unik situation och behov. Det kan handla om olika typer av livskriser som 

kommer sig av en privat situation som skilsmässa, nära anhörigs sjukdom, ohanterligt hög arbetsbelastning, 

stressreaktioner och/eller utmattning. Ofta handlar den utlösande faktorn om att det blir ett ytterligare ”personlig 

svårighet som gör att livet brister”.  Efter de 1-2 första krissamtal återkopplar vi.  När den första krisreaktionen lagt sig 

är det ibland bra att fortsätta med stödsamtal. Vi arbetar alltid med ett tydligt kontrakt med uppdragsgivaren. När det 

gäller stödsamtal vid olika livskriser blir omfattningen i regel 8-10 stödsamtal. 

En krisreaktion betyder att de egna resurserna inte räcker till för att hantera en uppkommen situation.  En 

krishantering handlar inte om terapi utan om att få stöd och avlastning så att situationen blir hanterbar. Ett bra resultat 

av en genomgången kris gör att vi växer som människor med erfarenheter och nya lärdomar. En obearbetad kris 

däremot eller en kvarstående stressituation kan leda till försämrad arbetsprestation, minskad energi, ökad risk för 

kroppsliga symtom och sjukdom med medföljande sjukskrivning.   

Vad vi gör 
Vi arbetar med kris- och stödsamtal till individer med mycket erfarna konsulter som hjälp för att komma vidare. 

Inställelse tiden för operativt stöd sker inom 24 timmar.  
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Vid den initiala kontakten, vanligtvis från personalchef, företagshälsan eller ansvarig chef utser vi en lämplig konsult 

som ringer tillbaka till medarbetaren för att boka in en tid direkt. Ett kartläggningssamtal sker och återkoppling görs till 

uppdragsgivaren direkt efter kartläggningssamtal med ett förslag till handlingsplan/åtgärder. Vanligtvis följer en 

samtalsserie från 3 till 6 gånger på vardera 1,5-2 tim när det gäller en krisreaktion.   

För vem  

Chefer och medarbetare i kris eller i behov av stödsamtal. 

Krisstöd till grupp 
Vid en krissituation kan det också vara aktuellt med konsultstöd till en grupp.  Då är det inte bara en människa som 

drabbas utan en hel kedja av personer i en grupp. Det kan vara en ledningsgrupp, chefsgrupp eller en grupp 

medarbetare som behöver få ett krisstöd i grupp för att få avlastning och så småningom bearbeta aktuella 

frågeställningar för att hitta vägar att komma vidare.  En kris innebär att en yttre händelse påverkar vår identitet och 

skakar vår grund. Det kan gälla både en grupp men också faktiskt delar eller undantagsvis i värsta fall hela företaget. I 

en stressfylld och pressad krissituation sätts också alltid samarbetet och ledningsarbetet på prov vilket också talar för att 

ett externt konsultstöd skall finns med som stöd till ledningen.   

Vad vi gör 
För arbetsgrupper som råkat ut för traumatiska händelser ges stöd till gruppen inom någon dag sedan vi fått en 

förfrågan. Efter det följer vi upp med insatser individuellt eller för gruppen. Därefter vid ytterligare något eller några 

tillfällen. Tills dess att krisreaktionerna klingat av och medarbetarna kan gå över i accepterande och en orientering mot 

det nya. Stödet ges av konsulten eller när så behövs flera konsulter direkt på plats till medarbetare individuellt och/eller 

i grupp med avlastande samtal. Konsulten finns även på plats för att stödja chefer och ledning med coaching och 

stödsamtal. Självklart arbetar vi hela tiden på uppdrag från beställande chef eller HRenhet.  Kontinuerlig avstämning 

och uppföljning sker kontinuerligt under och efter insatsen. Uppföljningssamtal med uppdragsgivaren sker inom 2 

dagar efter genomförande av varje aktivitet.  

För vem  

Ledning, företag, arbetsplatser, chefer och medarbetare i behov av krisstöd. 

 


