
   

 
 

 
Uppdaterad 22-05-17 

Checklistor vid akuta situationer på 

MIA HBS  
  

Viktiga telefonnummer  
Polis   112 
Brandkår  112 
Ambulans     112 
  

Polisen (ej akut)            
114 14  
 

Socialjouren  
Socialjouren Södertörn:  020-708 003 (Huddinge och Botkyrka kommun)  
Socialjouren Salem:       08-523 03 870  
   

Psykiatri  

Huddinge och Botkyrka  
Jourmottagningen Psykiatri Sydväst  
Telefontid mellan 8-22, Öppet mellan 9.00-22.00  
Telefonnummer: 08-585 84 920  
Mellan 22.00-08.00 Länsakuten St. Göran, tfn: 08-123 49 200  
  

Salem  
Södertälje psykiatrimottagning  
Telefonnummer: 08-555 24 865, dagtid  
Mellan 17.00-08.00 Länsakuten St. Göran, tfn 08-123 49 200  
  

Polisanmälan  
Hot eller våld mot tjänsteman är ett brott och ska polisanmälas.  

• Det är medarbetarens personalansvarige chef som ansvarar och står för polisanmälan 
(enligt de rutiner man fastställt inom varje organisation). Vid vissa fall/incidenter ska 
anmälan även göras till Arbetsmiljöinspektionen.   

• Även om din chef undertecknar och står för själva polisanmälan, så måste den 
berörda personalen höras och delta vid en eventuell rättegång.   

• Lämna arbetsplatsens adress och telefonnummer, även om polisens 
anmälningsblankett är så konstruerad att hemadressen inte delges den misstänkte.  

• Det är bra om man själv har nedtecknat händelseförloppet – det kan gå lång tid 
mellan anmälan och rättegång, i vissa fall upp mot 2 år.  

• Respektive personalansvarig chef ansvarar för att målsägande får stöd under förhör 
och rättegång.  



   

 
 

  
 

 

Krishanteringsplan för personal  
Vid krissituationer som uppstår vid dödsfall, allvarlig sjukdom, hot- och våld samt olyckor 
gäller följande plan.   
  
Kontakta alltid medarbetarens chef som ansvarar för att tillgodose det stöd som situationen 
kräver. Lista med kontaktuppgifter förvaras i arkivrummet.  
  
Projektledaren samlar arbetsgruppen för information om situationen så att samma 
information når alla samtidigt och fördelar ansvar över vem som ska göra vad. 
Personalansvarig chef på anställande myndighet tar kontakt med anhöriga/berörda utanför 
arbetsgruppen. Kontaktuppgifter till personalansvarig chef finns tillgänglig hos 
administratören/projektledaren.   
  
Vid behov konsulteras externt stöd för enskilda stödsamtal och/eller debriefing med hela 
arbetsgruppen.  Detta gör personalansvarig chef i samarbete med projektledaren och 
medarbetaren.  
  

Krishanteringsplan för individer på besök i lokalen  
Kontakta kollegor/projektledaren. Gör tillsammans en bedömning av vilken typ av stödinsats 
som krävs i aktuell situation enligt följande:   

• Kontakta anhöriga/berörda (ev. kan fortsatt stöd tillgodoses via anhöriga/berörda)  
• Transport hem/sjukhus  
• Hämta barn  
• Ordna tillsyn i hemmet/inte lämnas ensam  
• Möjlighet till stödsamtal, kontakta länsakut/kriscentrum   
• Omvårdnad och värme till den/de drabbade  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 

Checklistor för akuta situationer 
Checklista om en deltagare uttrycker suicidhot 

Omedelbara åtgärder  

☐   Ta hotet på allvar.  

☐   Ta ansvar för samtalet genom att behålla lugnet och se, höra och bekräfta personen. Döm 
inte!  

☐   Gör en kollega eller chef uppmärksam på samtalet och försök skapa medhörning  

☐   Låt dig inte manipuleras till att lova något du inte kan hålla.  

☐   Ditt ansvar är att lyssna och se till att personen får hjälp – inte att ta hand om personen.  

☐  Om hotet framförs via telefon anteckna vad personen säger.  

☐  Uppmana personen att söka hjälp och stöd på/hos 112 (om akut), psykiatrin eller Mind 
(Självmordslinjen)  90 101  

☐  Om kontaktuppgifter till kontaktperson finns på överenskommelsen så ta kontakt med 
denna eller annan kontaktperson på myndighet.  

☐  Du kan även ta kontakt med socialjouren eller jourmottagning på psykiatriska 
mottagningen (se telefonnummer på sidan 1) 

 

Efter  

☐   Larma 112 om det bedöms nödvändigt 

☐   Kontakta projektledare och chef 

☐  Du som medarbetare har rätt att få erforderligt stöd efter att en deltagare har uttryckt 
självmordstankar. Vid behov ta hjälp av  företagshälsovård hos den myndighet du är 
anställd.   

☐  Anmäl till Arbetsmiljöverket www.anmalarbetsskada.se  

  

Om vi får vetskap om att en av våra deltagare begått självmord 

☐   Kontakta projektledare/chef och berätta vad som hänt 



   

 
 

☐   Du som medarbetare har rätt till krissamtal hos företagshälsovården hos den myndighet 
du är anställd. Detta gäller oavsett om du var i nära kontakt med deltagaren eller ej. Alla 
reagerar olika i sådana här situationer 

☐  Kom ihåg att ett självmord är ofta en sak som personen har gått och funderat på länge, 
och att det aldrig är någon annan som bär skuld för att en person väljer att avsluta sitt liv. 

☐  Kontakta andra relevanta aktörer som varit inblandade i ärendet. Vi avslutar sedan 
ärendet i Aventus och SUS och lägger akten till administratör för arkivering. 

 

Våga fråga om suicidtankar 
Suicide Zero ger exempel på frågor att ställa som professionell till en deltagare/klient/kund 
som uttrycker självmordstankar.  

• – Har du tänkt att det vore bättre att du vore död? 
• – Har du funderat på att ta ditt liv? 
• – Har du funderat över hur du skulle göra det? 
• – Har du någon gång varit nära att ta ditt liv eller gjort försök? 
• – Har du förberett dig för att ta ditt liv 

 

Sekretess vid självmordshot 

• Tänk på att vi kan bryta sekretess vid oro för självmord (hänvisa till lagrum). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 

Checklista vid orosanmälan för barn 
Om du i din kontakt med en deltagare känner oro för deltagarens hemmavarande barn så 
kan du i din yrkesroll göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du som professionell kan också 
kontakta socialtjänsten i den kommun som din deltagare är skriven i för stöd och rådgivning.  
 

Omedelbara åtgärder  

☐   Prata med deltagaren om din oro för barnet. Informera om att socialtjänsten erbjuder 
frivilligt stöd till föräldrar och barn. Erbjud stöd och hjälp till deltagaren i kontakten med 
socialtjänsten. 

☐   Rådgör med kollegor, och/eller projektledare/chef. 
Tänk på att om du får kännedom om att ett barn blir utsatt för våld ska en orosanmälan 
alltid göras. 

☐   Om oron kvarstår, kontakta socialtjänsten i den kommun där deltagaren är skriven. Du 
har möjlighet att ringa till socialtjänsten för rådgivning utan att uppge ditt namn eller 
namnet på den det gäller. 

☐  Om oron kvarstår och föräldern inte själv vill ta kontakt med socialtjänsten så kan du 
själv göra en orosanmälan. Berätta för deltagaren att du kommer göra en orosanmälan. 

☐  Kom ihåg; om du misstänker att ett barn far illa hos sina vårdnadshavare ska du som 
kommunanställd göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du som anställd inom statlig 
myndighet bör göra en orosanmälan.  

 

Telefonnummer till socialtjänstens barn och ungdomsenheter i Huddinge, Botkyrka, Salem  

Botkyrka 
Telefonnummer 08-530 622 55 
Telefontider (lunchstängt 12.00-13.00) 

• Måndag 08.30 – 18.00 

• Tisdag, tisdag, onsdag   08.30  -  16.00 

• Fredag   08.30 – 14.00 
Utanför kontorstid kontakta socialjouren på telefonnummer 020-70 80 03. 
 
Huddinge 
Ring till Huddinge kommuns på telefonnummer 08-535 300 00 och be att få prata med 
mottagningen på barn- och ungdomssektionerna.  
 
 Öppettider 
 Måndag-onsdag klockan 8.15 – 16.30 
 Torsdag klockan 8.15 – 18.00 
 Fredag klockan 8.15 – 14.30  



   

 
 

Utanför kontorstid kontakta socialjouren på telefonnummer 020-70 80 03. 
 
Salem 
Ring till Salems kommuns växel på telefonnummer 08-532 598 00 och säg att du vill göra en 
orosanmälan kring ett barn som du tror far illa.  
 
Utanför kontorstid kontakta socialjouren på telefonnummer 020-70 80 03. 
 

Checklista om en deltagare är/har varit utsatt för våld 

Omedelbara åtgärder  

☐   Pågår våldet just nu? Om våldet pågår nu, följ nedan checklista. 

☐ Finns det minderåriga barn? Om det finns barn berätta att du kommer ta kontakt med 
socialtjänsten angående barnets stöd och skyddsbehov. 

☐ Ge ut kontaktuppgifter dit man kan få stöd exempelvis Kvinnojour och Enheterna för 
våld i nära relationer. 

☐ Önskar personen stöd i att ta behövliga kontakter så erbjud att personen kan få hjälp av 
en CM och skriv i så fall en intresseanmälan  

☐   Vid akut våldssituation hjälp till att söka kontakt hos socialtjänstens team för våld i nära 
relationer. Se telefonnummer nedan till respektive kommun. Prata med en kollega 
och/eller projektledare för stöd i att hantera ärendet. 

 

Telefonnummer till socialtjänstens enheter för våld i nära relation i Huddinge, Botkyrka och 
Salem  

Botkyrka 
Mottagningen våld i nära relation i Botkyrka kommun tel. 08-530 631 95. 
 
Telefontider: Måndag till fredag 09.30 – 11.30 
 
Utanför telefontid ska man spela in ett meddelande på telefonsvararen. De ringer upp så 
snart de kan under dagen. 
 
Det finns även en jourtelefon man kan ringa tel. 070-299 64 81. 

Huddinge 

Enheten mot Våld i nära relationer i Huddinge kommun: tel :08-535 316 10 

 
Salem 
För boende i Salems kommun: Relationsvåldscenter, RVC, i Södertälje för stödsamtal, tel: 08-
5230 24 90. 
 

 Vuxenenheten i Salems kommun nås genom växel tel: 08-532 598 00. 
 



   

 
 

Övriga viktiga telefonnummer dit deltagare som är utsatt för våld kan vända sig 
Kvinnofridslinjen: Tel 020-50 50 50 
 

För dig som utövar våld: Välj att sluta tel 020-555666 
 

Origo, hedersrelaterat våld: tel 020-25 30 00 mellan 9-16, vardagar. 
 
Vi akuta fall ring alltid 112. 
  


