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Uppdragsbeskrivning och frivilligprofil:  

Insatsledare Krisstödjare med avtal  
 
Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. En akut krissituation så som 
en olycka eller en svår händelse innebär för de flesta människor stort lidande och ibland extrem 
stress. Krisstödet utgår från Psykologisk första hjälpen är ett socialt, praktiskt och psykologiskt 
stöd och en del i vår krisberedskap. Det kan rädda ditt liv i akuta situationer och ge dig kraft till 
en så meningsfull och normal tillvaro som möjligt på längre sikt.  

Uppdragsbeskrivning 

Svenska Röda Korset rekryterar och utbildar Krisstödjare till Arlanda och Bromma flygplats. 
Uppdraget görs i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Uppdraget syftar till att stärka förmågan att stödja ett 
större antal drabbade personer och deras närstående vid en flygolycka eller en evakuering från 
annat land. 
 
Röda Korsets Krisstödjare kopplade till detta avtal kan blir inlarmade efter en större händelse där 
ordinarie krisstödsorganisationen behöver förstärkas  

Som insatsledare är ditt uppdrag vid en insats att skapa dig en övergripande bild av uppdragets 
omfattning. Du är länken som förmedlar information mellan ditt team och ledningen på plats, 
samt till och från Röda Korsets tjänsteperson i beredskap (TiB). Du tydliggör uppdraget och leder 
teamets arbete. Du arbetar i nära samarbete med teamets avlastare som också är ställföreträdande 
insatsledare. Tillsammans med avlastaren ansvarar ni för uppföljning av teamets insatser en tid 
efter avslutat uppdrag. 

Omfattning 
Insatsledare har till uppgift att leda gruppens arbete och vara länken mellan gruppen och 
flygplatsledningen.  

Du ska på uppdrag av Röda Korset leda din grupp under 5 timmar (+ 1 timme för överlämning 
och avlastning) per dygn i tre dygn om behov finns. Uppdraget kan förlängas. Uppdraget kräver 
ett medgivande från din arbetsgivare att du har rätt att med kort varsel lämna ditt arbete för att 
inställa dig på flygplatsen. 
Om din arbetsgivare trots medgivandet gör löneavdrag får du ersättning för förlorad 
arbetsinkomst från Stockholms Länsstyrelse enligt Rib (deltidsbrandmannaavtalet). 
 
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.  
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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: 

• vara lugn, trygg i dig själv, och lyhörd  
• vara öppen, trygg och handlingskraftig i mötet med människor, direkt drabbade eller 

närstående.  
• ha erfarenhet av ledarskap  
• vara bra på att organisera och strukturera arbete  
• vara flexibel och samarbeta med andra i teamet för att lösa uppgifterna, och samtidigt 

leda gruppen under kaotiska omständigheter.   
• vara bra på att samarbeta och att koordinera, framförallt med myndigheter och andra 

aktörer  
• vara en bra förebild som inger förtroende genom din förmåga att prioritera, fatta beslut 

och ta ansvar. 
• ha erfarenhet av och kompetens i att möta människor i kris eller svåra situationer.  
• kunna reflektera över dina egna och andras insatser.  
• kunna skilja på egna behov och andras.  
• vara stresstålig 

Introduktion och kurser för uppdragen 
• Du har gått de utbildningar som omnämns under Ny som frivillig - Krisstödjare (länk).  
• Därefter har du gått de fortbildningar som krävs för uppdraget som Krisstödjare på 

Arlanda/Bromma 
• Du går Insatsledarutbildning (med fördjupning för Insatsledare till Krisstöd som kommer 

2022) 
• Du deltar på gruppledar-/avlastarträffar för att få tillgång till information, 

kompetensutveckling och nätverkande. 
 
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 
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