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Inledning 
 

Röda Korset vill vara en öppen och välkomnande arbetsplats.  

 

Öppenheten innebär emellertid också en ökad risk för att oönskade 

personer tar sig in på arbetsplatserna för att stjäla handväskor, kontanter, 

mobiler, datorer och andra värdesaker. 

 

 

Förebygga stöld 

 

 

Vi kan alla bidra till att hindra att tillhörigheter blir stulna genom att: 

 aldrig lämna värdesaker utan tillsyn 

 låsa klädskåp och lådor där vi tillfälligt förvarar stöldbegärlig 

egendom 

 dagtid alltid låsa fast bärbara datorer med låsvajer 

 nattetid alltid förvara bärbara datorer utom synhåll i låst utrymme  

 

 

Förebygga förlust 

av viktig 

information 

 

Du kan själv undvika att viktig information går förlorad om du skulle bli 

av med något av dina arbetsredskap genom att: 

 alltid ha någon slags back-up på dina viktiga telefonkontakter  

 alltid ha låset aktiverat på din smartphone 

 alltid spara dina dokument på G: eller H:  

 aldrig spara viktigt information enbart på skrivbordet, på 

hårddisken eller på USB-minne 

 

 

Förlust av bärbar 

dator 

 

Gå direkt till Steg 2 i nästa stycke. 

 

Stöld av bärbar 

dator 

 

Steg 1 Polisanmäl. Det kan du göra via ett formulär på polisens 

hemsida http://polisen.se 

 

 Fyll i dig själv som ”anmälare” 

 Fyll i SRK som ”annan ägare” 

Organisationsnummer: 802002-8711 

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar,  

Försäkringsnr 9073383 

Steg 2 Kontakta snarast IT-enheten som kan låsa datorn och därmed 

förhindra att känslig information hamnar i orätta händer. 

Steg 3 Anmäl händelsen till din chef. 

Chefen beställer en ersättningsdator via Mina ärenden på IT-

Compassen. 
 

 

Fortsättning på nästa sida 

  

http://polisen.se/
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Förlust av 

smartphone 
 

 

Gå direkt till Steg 2 i nästa stycke. 

 

Stöld av smartphone 

 

 

Om du blir bestulen på din smartphone gör så här: 

 

Steg 1 Polisanmäl. Det kan du göra via ett formulär på polisens 

hemsida http://polisen.se 

 

 Fyll i dig själv som ”anmälare” 

 Fyll i SRK som ”annan ägare” 

Organisationsnummer: 802002-8711 

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar, 

Försäkringsnr 9073383 

 

Steg 2 Förhindra att känslig information hamnar i orätta händer. 

Följ anvisningarna på IT-Compassen under rubrik ”Säkerhet” 

Steg 3 Anmäl händelsen till din chef.  

Chefen beställer en ersättningsmobil via Mina ärenden på IT-

Compassen. 

  
 

 

Stöld av personlig 

ägodel 

 

 

Företagsförsäkringar har en mycket hög självrisk. Om du blir bestulen på 

något personligt värdeföremål på arbetsplatsen gäller därför följande: 

 

Steg 1 Polisanmäl. Det kan du göra via ett formulär på polisens 

hemsida http://polisen.se 

 

Steg 2  Anmäl händelsen till din chef.  

Steg 3 Anmäl händelsen till ditt eget försäkringsbolag. 
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