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   Checklista för krets vid vaccinationsinsats  
 

 

 

Om/när ni blir kontaktade av vårdcentral/sjukhus för att de vill ha frivilliga som kan hjälpa till vid 

vaccinering av t.ex. influensa följer här några tips att tänka på. 

 

Be om ett möte för att få höra vad exakt de önskar hjälp med och vilken roll 

frivilliga ska ha. I mötet:  

 

✓ Vad kan en frivillig från Röda Korset göra? Det finns en checklista för frivillig vid 

vaccinationsinsats som ger exempel på lämpliga uppgifter.  

✓ Det är viktigt att de frivilliga inte utför uppgifter som tillhör personal på 

vårdcentralen/sjukhuset, de ska inte ersätta de professionella utan vara ett komplement. 

✓ Att rekrytera och utbilda frivilliga tar tid, lova inte att ni kan börja innan ni har resurserna på 

plats. 

✓ Det finns en mall för samarbetsavtal mellan krets och vårdcentral/sjukhus, använd gärna den.  

 

Man kan förvänta sig att vårdcentralen/ sjukhuset åtar sig att: 

✓ Medverka vid introduktionstillfällen för frivilliga för genomgång av basal hygien och 

information som vårdcentralen/sjukhuset vill ha förmedlat.  

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

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

✓ Möjlighet att erbjuda de frivilliga kaffe eller annan varm dryck. 

✓ Tillgång till personaltoalett eller avskild toalett som endast används av våra frivilliga.  

✓ Erbjuda de medverkande frivilliga vaccin innan de påbörjar sina uppdrag.   

 

 

Efter mötet: 

 

✓ Bedöm om detta är a) en uppgift för en frivillig b) något som er krets har möjlighet och 

resurser att genomföra. 

✓ Det finns en handbok framtagen för rödakorsvärdar under coronakrisen att använda sig av. 

✓ Vill ni ha stöd i denna process är ni varmt välkomna att höra av er till infoservice. 

 

Till slut: att hjälpa till vid vaccinationsinsatser brukar vara mycket uppskattat av både patienter 

och sjukvården, ett givande uppdrag för den frivilliga och ett bra tillfälle för en krets att synas.  
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