
Uppdragsbeskrivning och frivilligprofil:  
 
Insatsansvarig lokal krisberedskap   

  

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att vara 

frivillig som insatsansvarig är du en del av kretsens lokala krisberedskap. Du har det högsta 

beslutsmandat i en lokal insats och du ansvar för att säkerställa att insatsledaren har de resurser som 

krävs för att genomföra insatsen. Insatsansvarig ansvarar också bland annat för att föra dokumentation 

(loggning), för uppföljning av insatsen och rapportering. Insatsansvarig kan arbeta ensam eller leda en 

lokal stab. 

  

Uppdragsbeskrivning   
 

Du förväntas:   

• säkerställa att insatsledaren har de resurser (materiella och personella) som krävs för att 

genomföra insatsen   
• skapa en övergripande bild av uppdragets omfattning i samband med en kris tillsammans med 

insatsledaren.   
• dokumenterar insatsen (loggar).  
• följa upp och eventuellt rapportera insatsen.   
• samordna Röda Korsets insats med övriga aktörer.   
• ge stöd till insatsledaren.   

  

Omfattning   
 
Du åter dig att:   

• i dialog med kretsstyrelse eller tjänsteperson komma överens om omfattning och mandat för 

uppdraget.   
• agera insatsledare vid behov när en kris inträffar.   

  

Är det här du?   
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda 

Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du 

under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/introduktioner som krävs för 

uppdraget.   

  
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika 

bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att 

utföra vårt uppdrag.   

 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:   

• ha erfarenhet av frivilligt arbete.  
• ha praktisk av ledarskap och /eller samordning.   
• ha erfarenhet av arbete i kris.   
•   

Det är också viktigt att du:   

• är bra på att organisera, strukturera och dokumentera arbete.   
• är bra på att samarbeta och att koordinera.   
• är flexibel och stresstålig.   
• är lyhörd.   
• är en bra förebild och inger förtroende.   
• kan ta ansvar, fatta beslut och delegera.   

  



 

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 har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


