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En handbok för verksamheten Rödakorsvärdar i sjukvården  
under coronakrisen med konkreta tips för dig som är frivillig. 
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Många förknippar Röda Korset med internationella insatser, men lika viktigt är 
påverkansarbetet och de stora och små insatser som görs nationellt av tusentals frivilliga  
runt om i landet.  
 
Svenska Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. I vårt uppdrag ligger att kunna 
ställa om och växla upp vår verksamhet vid kris, när behov uppstår. 
 
Denna handbok är tänkt som hjälp och stöd till kretsar som under coronakrisen ställer om sin 
ordinarie verksamhet Rödakorsvärdar i sjukvården, för att anpassa den till den nya 
situationen. 
 
Verksamheten Rödakorsvärdar i sjukvården styrs av Svenska Röda Korsets hälsopolicy.   
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1. Om Rödakors-
värdar i sjuk-
vården under 
coronakrisen 
 
Som stöd till sjukhus finns Svenska Röda 
Korset under coronakrisen på plats utanför 
sjukhusens entréer för att informera och 
stödja besökare och anhöriga till vårdtagare. 
Vår internationella erfarenhet visar att i takt 
med den ökande smittspridningen av 
coronaviruset ser sjukvården ett konkret behov 
av psykosocialt stöd vid sjukhusen. Vi kan 
då komplettera och stödja sjukhus i deras 
arbete med att sprida information och minska 
oro, då Röda Korset är en välkänd organisation 
och många av besökarna känner till oss sedan 
tidigare.   

  
De frivilliga rödakorsvärdarna ger information 
om bland annat det aktuella sjukhusets 
situation, hur besökarna kan minska sin 
oro, hänvisar till Folkhälsomyndighetens 
information om coronaviruset på över 24 olika 
språk och ger råd om var man kan få vidare 
stöd.   

  
Vi vänder oss till alla besökare som kommer 
till sjukhuset, oavsett om de är där på grund av 
coronaviruset eller inte. Målsättningen är att de 
ska uppleva att de har fått information och stöd 
som gör att de känner sig tryggare och kan 
se mer hoppfullt på den situation som nu 
råder.  
 
Verksamheten bedrivs på en del platser i 
särskilda tält, Better Shelter, som har skänkts 
av IKEA.   
 
Denna handbok är tänkt som hjälp och 
stöd i verksamheten. Här finns konkreta 
tips på vad som är viktigt att tänka på och 
hänvisningar till användbart material 
på Rednet.  

2. Starta 
verksamhet 

 
2.1 Undersökning av behov  
 
Det är Svenska Röda Korsets tjänstepersoner 
eller den lokala kretsen som undersöker 
behovet hos respektive sjukhus. När ett 
sjukhus har anmält intresse för att ta emot 
insatsen, samarbetar den lokala kretsen 
och tjänstemännen kring starten av 
verksamheten. Bemanningsgraden och hur 
länge verksamheten ska pågå bestäms i samråd 
med sjukhuset. 
 
2.2 Uppdraget 
 
Två frivilliga åt gången bemannar den 
bestämda platsen enligt överenskommet 
schema.  

   
De frivilligas roll är att erbjuda psykosocialt 
stöd till dem som uppsöker sjukhuset genom 
att:   
 

• Ge information som sjukhuset har 
förmedlat och om var man ska vända 
sig för att få hjälp.   

• Ge information om vad man kan göra 
för att begränsa smitta.   

• Dela ut Folkhälsomyndighetens 
informationsbroschyrer om Covid-19 
på olika språk för att kunna möta 
behoven hos personer som inte talar 
svenska.   

• Ge psykosocialt stöd och 
vidarehänvisning till anhöriga till svårt 
sjuka och avlidna patienter.   

• Ge information om annat stöd som 
finns att få i samhället (exempelvis 
Röda Korsets stödlinje och andra 
stödlinjer, hjälp med att handla mat 
och andra lokala initiativ).   

 
Avgränsning: 
 

• Frivilliga jobbar endast med 
informationsinsatser. Insatser som 
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kräver professionell vård eller 
bedömning hänvisas till sjukhuset.   

 
• Frivilliga ger endast råd och 

information från trovärdiga källor.   
 

• Uppdraget utförs endast på den plats 
och under de tider som 
överenskommits. Tiden för bemanning 
bestäms i samråd med sjukhuset.   

 
 

2.3 Rekrytera 
 
Profil- och uppdragsbeskrivningen ska tydligt 
ange vad verksamheten innebär och önskade 
kvalifikationer hos frivilliga.  
I rekryteringsverktyget ReachMee (inloggning) 
finns en färdig annonsmall med frivilligprofil 
för rödakorsvärdar i sjukvården under 
coronakrisen. 

 
I Frivilligledarhandboken kan du läsa mer om 
rekrytering.  
 
För att kunna möta människors behov är det 
viktigt att det finns frivilliga med olika 
bakgrund, som talar olika språk och som har 
kunskap om olika kulturer. Beakta även annan 
mångfald såsom ålder, kön eller 
funktionsvariation. Svenska Röda Korset är en 
organisation där alla människor, utan 
åtskillnad, ska kunna få stöd och bidra med sitt 
engagemang. Läs mer om detta i vår 
antidiskrimineringspolicy. 
 

 
2.4 Utbilda 
 
Det är viktigt att de frivilliga är lämpliga för 
uppdraget, har den kompetens som behövs och 
får det stöd de behöver för att kunna 
genomföra sitt uppdrag. 
 
Obligatoriska utbildningar för Rödakorsvärdar 
i sjukvården under coronakrisen är 
webbkurserna: 
 

• Rödakorskunskap (35 minuter)  
• Att vara frivillig (30 minuter)   

• Uppförandekoden (30 minuter) 
• Psykologisk första hjälpen, steg 1  

(45 minuter) 
• Säkerhetsguiden Var försiktig! 

(pdf - egen inläsning) 
 

Se även filmen om säkerhet 
under coronatider.  
 
Därutöver tillkommer en introduktion 
angående hygien-och säkerhetsrutiner samt 
vilken information som sjukhuset vill ska 
förmedlas.   
  
Frivilligledaren ska ha kontinuerlig 
uppföljning med frivilliga.  
 
 
 
Frivilligledare: Har det övergripande 
ansvaret för verksamheten. Ansvarar för 
rekrytering, utbildning och introduktion av 
nya frivilliga. Ansvarar även för kontakten 
med projektledaren och kontaktpersonen 
på sjukhuset.  
 
Frivillig: Erbjuder tillsammans med en 
frivilligkollega psykosocialt stöd till dem 
som uppsöker sjukhuset eller har en 
anhörig som vårdas på sjukhuset. Ansvarar 
för att boka in sig på arbetspass.   
 
Projektledare: Är en person anställd av 
Svenska Röda Korset och fungerar som 
kontaktperson till frivilligledaren.   

 
 
 
 

 
3. Bedriva 
verksamhet 
 
I Frivilligledarhandboken finns konkret väg-
ledning kring sådant som gäller genomgående 
för de flesta av Svenska Röda Korsets 
verksamheter. Här hittar du information om 

https://site201.reachmee.com/rodakorset/login.html#?lang=SE
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003236757-Frivilligledarhandboken
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003001078-Antidiskrimineringspolicy
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150537-Grundkurs-R%C3%B6dakorskunskap
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004127538-Grundkurs-Att-vara-frivillig
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150557-Grundkurs-Uppf%C3%B6randekoden
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150597-F%C3%B6rdjupningskurs-Psykologisk-f%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen-Steg-1-och-2
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004061817-S%C3%A4kerhetsguide-Safety-Guide-Var-f%C3%B6rsiktig-
https://player.vimeo.com/video/404594162
https://player.vimeo.com/video/404594162
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003236757-Frivilligledarhandboken
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generella rutiner och ansvar, roller, säkerhet 
och psykosocialt stöd för frivilliga.  
 
 
3.1 Förhållningsregler 
 
Det är viktigt att alla behandlas med respekt 
och värdighet och att vi värnar om människors 
personliga integritet. Inled aldrig personliga 
relationer med besökarna och lämna inte 
personliga kontaktuppgifter till dem du 
möter. Utnyttja aldrig din position för egen 
vinning eller för att ge andra oriktiga fördelar.  
 
Sociala medier är viktiga kanaler för att sprida 
information om Svenska Röda Korsets arbete. 
Det kan också vara praktiskt för kretsen, eller 
frivilliggruppen att exempelvis ha en face-
book-grupp att kommunicera med varandra 
genom. Dock ska dessa kanaler användas med 
stor försiktighet. Känsliga uppgifter får inte 
spridas, se tystnadslöfte nedan. 
 
I uppdraget som rödakorsvärd är det viktigt att 
ha med dig de sju säkerhetsaspekterna under 
uppdraget: 
 
1. Acceptans 

Utför alltid uppdraget i enlighet med Röda 
Korsets grundprinciper, (se sista sidan här i 
handboken) Det är för din och andra 
rödakorsares säkerhet. Bemöt alla du 
möter med respekt.  
 

2. Identifiering 
Bär Svenska Röda Korsets väst och namn- 
skylt synligt. De är ett bevis för att du till-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

delats ett uppdrag av oss och är utbildad 
för uppdraget. 

 
3. Information 

Delta i gruppträffar, kurser och fortbild-
ningar för att hålla dig uppdaterad. 
 

4. Riktlinjer  
Du ansvarar för att ha kännedom om 
riktlinjer och bestämmelser för uppdraget. 
 

5. Beteende/Uppförande 
Var medveten om hur andra ser dig i 
rödakorsuppdraget. Hantera inte andras 
pengar eller medicin. Ta inte emot 
donationer eller gåvor.  
 

6. Kommunikation 
Ha alltid med dig en mobiltelefon med 
nummer till frivilligledare. Om media vill 
ställa frågor, hänvisa till projektledaren 
eller Svenska Röda Korsets 
pressavdelning.  
 

7. Skydd 
Säkerställ att du är medveten om vilka 
säkerhets- och hygienrutiner som gäller.   

 
 
3.2 Tystnadslöfte 
 
Alla frivilliga i Svenska Röda Korset förbinder 
sig till ett tystnadslöfte som innebär att vi inte 
med obehöriga får kommentera eller diskutera 
personliga omständigheter som kan härledas 
till en enskild person.   
 
 
                                                         Uppsättning av tält. Foto Julia Sjöberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rodakorset.se/om-oss/grundprinciper/
https://www.rodakorset.se/om-oss/grundprinciper/
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3.3 Försäkring  
 
Frivilliga är automatiskt försäkrade genom 
Svenska Röda Korset under den tid de utför ett 
uppdrag samt under resan till och från 
uppdraget. Försäkringar som gäller är: 
 

• Ansvarsförsäkring  
• Kollektiv olycksfallsförsäkring,   
• Kollektiv motorfordonsförsäkring  

  
  
I de fall där verksamheten bedrivs i Better 
Shelter-tält är även tältet försäkrat. Om 
skadegörelse sker ska en polisanmälan göras 
och skadorna dokumenteras. Om händelsen 
sker utanför kontorstid, meddela TiB 
(tjänsteperson i beredskap) Tel: 08-452 4650.  
 
 
3.4 Namnskyltar 
 
Frivilliga ska bära namnskyltar (endast med 
förnamn). Dessa måste utmärkas med Svenska 
Röda Korsets logotyp i enlighet med våra 
grafiska riktlinjer.   
 
 
3.5 Kläder 
 
Frivilligledaren ansvarar för att frivilliga har de 
kläder som behövs för att kunna identifiera sig 
som rödakorsare på ett för verksamheten 
korrekt sätt.   
  
Till och från uppdragsplatsen bör frivilliga inte 
använda profilmärkta kläder. (Under resan till 
och från uppdragen får kläderna användas 
under förutsättning att resan är av kortare natur 
och går direkt till uppdragsplatsen utan 
avbrott.)  
 
 
3.6 Samverka 
 
Verksamheten rödakorsvärdar på sjukhus 
under coronakrisen sker i samverkan med det 
aktuella sjukhuset. Sjukhuset har åtagit sig 
att:   
 

• Medverka vid introduktionstillfällen  

för frivilliga för genomgång av basal 
hygien och information som sjukhuset 
vill ha förmedlat.   

• Utse kontaktperson som kan 
informera frivilligledaren och svara på 
frivilligledarens frågor.   

• Eventuellt ge tillgång till skåp eller 
annan säker plats för personliga 
tillhörigheter.  

• Erbjuda de frivilliga kaffe eller annan 
varm dryck.  

• Ge tillgång till personaltoalett eller 
avskild toalett som endast används av 
våra frivilliga.    

• I de fall där verksamheten bedrivs i 
Better Shelter-tält: säkerställa plats 
samt tillgång till el för tältet och att 
hjälpa till att bevaka tältet när det är 
obemannat.  

• Medverka till utvärdering av insatsen 
som görs av Svenska Röda Korset 
efter att den avslutats.  

  
 
 
Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset sätter stort 
värde på samarbetet med 
Röda Korset kring tältet på 
Östra sjukhuset. Det bety-
der enormt mycket att ha 
er hos oss!  
 
Johannes Nordholm, krisstödssamordnare på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 
 
3.7 Informera och marknadsföra 
 
I de fall där verksamheten bedrivs i Better 
Shelter-tält är det viktigt att tältet är klätt enligt 
Röda Korsets profil och använda det material 
som är speciellt framtaget för dessa. Skyltar 
ska placeras så att de är synliga för besökarna.  
 
Frågor från press ska hänvisas till projekt-
ledaren för verksamheten. 
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Om projektledaren inte är på plats, eller inte 
kan prata – hänvisa till Svenska Röda Korsets 
journummer och mejl för pressfrågor:   
08-452 48 20 / press@redcross.se  
 
 
3.8 Utlägg 
 
Frivilliga har rätt att få ersättning för rese-
kostnader till och från uppdraget. Rutiner kring 
dessa ges av frivilligledaren/projektledaren.   
 
 
3.9 Samtalsstöd när uppdraget blir för 
tungt 
 
Frivilliga som har behov av samtalsstöd i 
frågor som rör uppdraget och arbetssituationen 
kan få snabbt och professionellt stöd genom 
Falck Healthcare, som Svenska Röda Korset 
samarbetar med. Falcks socionomer har stor 
kompetens och vana av att ge stöd och 
avlastningssamtal per telefon. Stödet är 
framför allt tänkt att användas när vår ordinarie 
stödstruktur inte räcker till.  
 
I samband med ditt uppdrag i Röda Korset har 
du möjlighet att ringa upp till tre gånger för att 
få detta stöd, utan någon kostnad.  
Tjänsten nås på tel: 08-406 67 17  
Uppge "Röda Korset" och koden "Volontär".  
Tjänsten är tillgänglig alla dagar i veckan 
mellan kl. 08.00 och 21.00.  
Falck Healthcare besvarar 90 procent av alla 
samtal inom 2 minuter. 
  
 

4. Följa upp och 
utvärdera 
verksamhet 
 
Verksamheten ska följas upp med stöd 
av statistik över antalet besök och karaktären 

av dessa. Frivilligledaren ska informera de 
frivilliga om hur mötena dagligen ska 
rapporteras.   
 
Frivilliga är välkomna att föra fram åsikter till 
frivilligledaren och/eller projektledaren.   
  
Efter att insatsen avslutats ska Svenska Röda 
Korset, tillsammans med de frivilliga som 
deltagit, sjukhuset och projektledaren, göra en 
utvärdering av insatsen. 
  
 

5. Kontaktuppgifter 
och samlade länkar 
Nedan hittar du länkarna i texten ovan 
samlade, med tillägg av ytterligare några som 
kan vara användbara. 
 
• Svenska Röda Korsets hälsopolicy 
• Frivilligledarhandboken  
• Antidiskrimineringspolicy 
• Verktyget Frivillig  
• Rekryteringsverktyget ReachMee 
• Frivilligledare uppdragsbeskrivning och 

frivilligprofil 
• Rödakorskunskap, webkurs  
• Att vara frivillig, webkurs  
• Uppförandekoden, webkurs 
• Psykologisk första hjälpen, webkurs 
• Säkerhetsguiden Var försiktig! 
• Film om säkerhet i Corona-tider 
• Film om hållbart frivilligengagemang i 

Coronatider  
• Psykosocialt stöd till rödakorsare 
 
 
Har du frågor? 
Kontakta Infoservice: 
info@redcross.se eller telefon 0771-19 95 00 
alla vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–16.00 
 
 

 

mailto:press@redcross.se
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003203778-H%C3%A4lsopolicy
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003203778-H%C3%A4lsopolicy
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003236757-Frivilligledarhandboken
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003001078-Antidiskrimineringspolicy
https://verksamhet.redcross.se/
https://site201.reachmee.com/rodakorset/login.html#?lang=SE
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003240277-Frivilligledare
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003240277-Frivilligledare
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150537-Grundkurs-R%C3%B6dakorskunskap
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004127538-Grundkurs-Att-vara-frivillig
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150557-Grundkurs-Uppf%C3%B6randekoden
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150597-F%C3%B6rdjupningskurs-Psykologisk-f%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen-Steg-1-och-2
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004061817-S%C3%A4kerhetsguide-Safety-Guide-Var-f%C3%B6rsiktig-
https://player.vimeo.com/video/404594162
https://player.vimeo.com/video/402755036
https://player.vimeo.com/video/402755036
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003979817
mailto:info@redcross.se
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VÄRLDENS FRÄMSTA 

KATASTROFORGANISATION 
 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en 
katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra 
mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för 
varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi arbetar efter sju grundprinciper: 
humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. 
 

 
 
 
Grundprinciperna på en minut    
 

• Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande (humanitet).  
• Vi gör ingen skillnad på personer – vi diskriminerar inte när det gäller nationalitet, etnicitet, 

religion, samhällsställning eller politiska åsikter (opartiskhet).  
• Vi tar heller inte ställning i konflikter eller meningsskiljaktigheter (neutralitet). 
• Röda Korset är självständigt och kan inte styras, vi samråder och samverkar med andra, om dessa 

accepterar att vi arbetar utifrån våra grundprinciper (självständighet). 
• Att engagera sig i Röda Kors et är frivilligt – att ta emot hjälp från Röda Korset är också frivilligt 

(frivillighet).  
• I varje land kan det endast finnas en nationell förening, vi är Svenska Röda Korset (enhet). 
• Vi tillhör en världsomfattande rörelse där vi hjälper varandra (universalitet) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Svenska Röda Korset 
Box 17563, Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm 

telefon 08-452 46 00, e-post info@redcross.se, www.redcross.se 
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