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Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns på plats före,
under och efter konflikter, naturkatastrofer och andra kriser. 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. För att kunna agera vid olika kriser har
Svenska Röda Korset under senaste åren utvecklat och stärkt sin krisberedskap.
Genom detta bidrar vi till att fler människor i akut kris får relevant stöd i att
återgå till en så normal vardag som möjligt.
Med utgångspunkt i Psykologisk första hjälpen organiseras stödet i en akut
situation med fokus på både behov och människan som behöver stöd. Stödet
ska bidra till att främja trygghet, lugn, samhörighet, tillit och hopp. Planering,
förberedelser, utbildning och övning är viktiga för att krisstödet ska organiseras
som en naturlig del av krisberedskapsplanerna. Med utvecklingen av Svenska
Röda Korsets lokal krisberedskap har det tagits fram en tydlig uppdragsprofil
för Krisstödjare. Rollen innebär att du som frivillig förbereder dig för detta
uppdrag genom att gå Röda Korsets grundutbildningar för frivilliga samt
verksamhetsspecifika kurser för Krisstödjare. Genom detta får du både insikt i
din roll och hur du ska agera.
    
Den här Handboken för Krisstöd och Krisstödjare är ett vägledande dokument
för hur rollen som Krisstödjare hänger samman med Svenska Röda Korsets
lokala krisberedskapsplan. Handboken är ett komplement till Handboken för
Lokal krisberedskap.
Tillsammans bygger vi upp en krisberedskap som möter de förväntningar vi och
andra har på Svenska Röda Korset när en kris inträffar.
Lycka till!
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1. Definitioner
Avlastare/frivilligstödjare: En person som har

Krisstöd: Kan förklaras som allt medmänskligt,

Frivilligledare för krisstödet: Frivilligledaren har

Krisstödjare: Är hos Röda Korset en frivillig

särskild utbildning i att stötta och uppmärksamma
frivilliga och enskilda frivilligas behov under en
insats. Efter en insats är det avlastaren/frivillig
stödjarens uppgift att hålla ett gemensamt avslut för
frivilliggruppen.

praktiskt, psykologiskt och socialt stöd som olika
samhällsinstanser förmedlar i samband med allvarliga händelser. Psykosocialt stöd, medmänskligt
stöd och krisstöd är olika benämningar på samma
verksamhet.

inte någon definierad roll i kris då de frivilliga leds
av en särskild utsedd Insatsledare. Frivilligledaren
ansvarar för frivilliggruppen i vardagen, det vill
säga ansvarar för rekrytering, utbildning och gruppsammanhållning. Frivilligledaren kan dock ha en
viktig roll i att stötta Insatsansvarig med exempelvis
bemanning.

person som har genomgått den särskild utbildningen
Att vara Krisstödjare och kan ingå i kretsarnas
lokala krisberedskap.
Lokal krisberedskap: Röda Korsets krisberedskap

utgår från kretsarnas lokala förmåga, med fokus på
den förmåga som kretsar har etablerat på egen hand
eller i samverkan med andra kretsar på kommunbasis.

Första hjälpare: Person som är utbildad av Svenska
Röda Korset inom första hjälpen och psykologisk
första hjälpen och ingår i Svenska Röda Korsets
Första hjälpen – grupper.

Lokal krisledning: Den funktion som leder insatsen

lokalt. I krisledningen ingår Insatsansvarig, eventuell
lokal stab och insatsledaren.
POSOM: Förkortning för psykiskt och socialt om-

Gruppledare: Person som är frivilligledare i

händertagande. Många kommuner har så kallade
POSOM-grupper som kan kallas in för att stötta
drabbade och närstående vid större händelser. Stödet
består ofta av stöd till individer och familjer, eller
upprättande av informations- och stödcentrum. I
vissa kommuner kallas dessa grupper i stället för
krisstödsgrupper.

grunden, men utöver det har kompletterande
utbildning för att kunna leda frivilliga på insatser.
Om både Gruppledare och Insatsledare finns, så är
insatsledaren den som leder det operativa arbetet.
Insatsansvarig: En person som ingår i den lokala

krisledningen och har genomgått kursen Att leda
en krisinsats. Insatsansvarig har det högsta beslut
mandatet i en lokal insats.

Psykologisk första hjälpen: En metod med syfte

att skapa lugn, trygghet, tillit, samhörighet och hopp
i det akuta skedet av svåra händelser. Metoden används för att hjälpa någon att sänka stressnivån och
stärka förmågan att hantera det inträffade. I praktiken handlar det om att tillgodose grundläggande
behov. Det ingår även att ge tillförlitlig information,
att hjälpa drabbade att få kontakt med närstående,
och kunna informera om andra aktörers stödinsatser.

Insatsledare: En person som ingår i den lokala

krisledningen, har genomgått kursen Att leda en
krisinsats. Insatsledaren har det operativa ansvaret
på händelseplatsen under en kris, det vill säga leder
och fördelar arbetet för Röda Korsets Krisstödjare.
Insatsledaren samverkar även med övriga insats
aktörer som exempelvis POSOM
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2. Krisstöd i Sverige
Som Krisstödjare i Röda Korset är du en del i
Röda Korsets uppdrag att ha en stödjande roll till
myndigheter och aktörer som ansvarar vid kriser.
Röda Korsets roll är att komplettera samhällets
resurser när de behöver förstärkas1. Krisstödet,
precis som hela Sveriges krisberedskap, vilar på
ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen. Det betyder i praktiken att kommunerna har en
central roll i att organisera krisstödet. Kommunerna
väljer att organisera stödet på olika sätt, men många
skapar krisstöds-/POSOM grupper som aktiveras
vid större händelser. Även regionerna organiserar
krisstöd till drabbade som kommer i kontakt med
hälso- och sjukvården. Dessa leds då av Psykosocial Katastrofledning (PKL). Som Krisstödjare
inom Röda Korset är det bra att känna till hur dessa
aktörer organiserar sig på den plats där du ska vara.
1
2

Vid större händelser kan många aktörer bli delaktiga i att ge krisstöd. Det kan tillkomma aktörer
från företagshälsovård, elevhälsan, studenthälsan,
trossamfund och frivilligorganisationer
(som Röda Korset). Länsstyrelsens roll är att sam
ordna insatser både före, under och efter en kris.
Länsstyrelsen kan aktiveras både när en kommun
ber om stöd eller när händelsen berör fler kommuner.
Vid riktigt stora händelser kan även resurser till
komma från myndigheter på nationell nivå.
Samordning är viktig för att skapa ordning och tydlighet för både drabbade och aktörer. Vid samverkan
ska dock Röda Korset behålla sin roll som neutral,
opartisk och självständig. Därför kan Röda Korsets
verksamhet inte underordnas kommunal eller regional ledning2.

Vill du lära dig mer? Se kurs Krisberedskap och totalförsvar i Sverige” på Learnster
Vill du lära dig mer? Se kurs “Samverkan i kris” på Learnster
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På många platser samverkar lokala aktörer redan
innan krisen. På förhand etablerade kontakter underlättar sedan när krisen inträffar och gemensamma
krafter behövs för att möta behoven. Ett fint tillfälle
att orientera sig kring andra lokala aktörer är vid
krisberedskapsplaneringen.

en kombination av flera faktorer. Några faktorer som
påverkar är: vilken slags händelse som inträffat; hur
utsatt personen känner sig; och hur personen uppfattar att händelsen drabbar en. Reaktioner kan uppstå
både hos direkt drabbade, exempelvis den som blir
bostadslös efter en brand, och hos indirekt drabbade,
exempelvis förbipasserande som ser branden utan att
deras bostad påverkas.

Under själva insatsen kommer sannolikt I nsatsledare
behöva planera in tid för samverkan med andra
krisstödsaktörer.

För att krisstödet ska bli bra behöver vi ta hänsyn till
människors mångsidiga behov. Behoven kan se olika
ut och vara:
n biologiska (mat, dryck, värme, kläder)
n sociala (närhet och kontakt med närstående,
familj)
n psykologiska (behov som på sikt kan behöva
behandling)
n socialpsykologiska (påverka relationer mellan
människor)
n existentiella (exempelvis ensamhet, sorg, skuld)
n andliga (tankar om mål, mening, värde).

2.1 Utgångspunkt för krisstöd
Efter en akut händelse kan Krisstödjare möta
alltifrån enstaka individer till många drabbade.
Människor har en förmåga att hantera påfrestande
händelser. Krisstödets roll är att stödja drabbade i
att känna att de återfår kontrollen över sin situation.
Stödet syftar till att hjälpa människor återgå till en
så meningsfull och normal tillvaro som möjligt.
Drabbade har i första hand nytta av stöd från sitt
vanliga sociala nätverk. Hit räknas stödet från familj,
släkt, vänner, arbetskamrater, grannar och alla andra
människor som utgör personens naturliga nätverk.
Samhällets stöd ska komplettera individens nätverk
utan att ersätta det. Som Krisstödjare kan du därför
även behöva stödja nätverket för att det i sin tur ska
kunna stödja den drabbade.

Som Krisstödjare behöver du möta behoven inom
de ramar som du fått genom utbildningarna. Övriga
behov ska delas med Insatsledaren/Gruppledare för
att bedöma om annan aktör behöver kontaktas.
Eftersom människors reaktioner och behov varierar
så finns inte en enskild metod som hjälper alla. Där
emot finns det fem grundläggande nyckelbegrepp
som du ska använda dig av. Nyckelbegreppen går att
anpassa efter individ och sammanhang och beskrivs
i följande stycke.

2.2 Reaktioner och behov
Människor reagerar olika vid akuta situationer.
Som Krisstödjare behöver du hitta det sätt som bäst
passar personen du möter för att dämpa stress och
oro. Ditt bemötande behöver uppfattas som socialt
och kulturellt korrekt för att inte öka på stressen.
Vi vet att de flesta reaktioner kommer att försvinna
över tid, men för vissa personer kan reaktionerna bli
mer långvariga. Hur starka reaktioner blir beror på
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3. Utgångspunkt för Röda Korsets
krisstöd
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Röda Korsets krisstödsarbete utgår från forskning
och antagna riktlinjer för vad som ska ingå i en krisstödsinsats för att på bästa sätt stödja människor efter
svåra händelser. Grunden är de fem nyckelbegreppen
för krisstöd som tagits fram av internationell forskning och som ligger till grund för krisstödsarbetet
runtom i världen. Forskning och experter från hela
världen har enats om att dessa begrepp tillsammans
stärker människor under och efter en kris
utan att riskera att skada3. Nyckelbegreppen
kompletteras sedan av etiska förhållningssätt som
utgår från Röda Korsets grundläggande principerna
3.1

Generellt antagna nyckelbegrepp
för krisstöd
När du jobbar utifrån följande fem nyckelbegrepp
främjar du de mest grundläggande behoven efter en
svår händelse.

Främja samhörighet – Människor

är i grunden flockvarelser och behöver andra människor för att må bra i
vardag och kris. Vid svåra händelser
återhämtar vi oss bäst tillsammans med andra.
Hur? Underlätta kommunikation och relationer med
närstående och andra drabbade. Uppmuntra kontakt
med andra viktiga människor, och länka till annat
stöd i samhället.

Främja trygghet – Ett av de mest cen-

trala behoven vid svåra händelser är att
få vara tillsammans med personer vi
känner oss trygga med, på en plats där
vi känner oss trygga.
Hur? Säkerställ grundläggande behov, en trygg och
säker plats samt relevant information.

Främja hopp – Att främja hopp är ett

resultat av de andra principerna. Ju
mer akut situationen är, desto mer i
närtid handlar hoppet om. I det mest
akuta kan hoppet handla om att de
närmaste minuterna, timmarna eller dagarna
ska fungera eller vara uthärdliga.

Främja lugn – Bidra till att så snart som

möjligt sänka stressnivån och vid behov
hjälpa till att hantera uttalade reaktioner.
Hur? Lugn smittar av sig, så bidra med
ditt lugn. Du kan även behöva ge förslag
på stressreducerande aktiviteter, eller med information som uppmuntrar att bibehålla vardagliga rutiner
för att skapa förutsägbarhet i den nya vardagen.

Ingen situation kommer att vara identisk med en
annan. Insatserna behöver därför vara flexibla och
anpassas efter omständigheterna. Den metod som
Röda Korset använder för att omsätta principerna i
handling, är att utgå från Psykologisk första hjälpen
(se 6.2.1)

Främja tillit – Det finns risk för att en

svår händelse skapar känsla av kontrollförlust som kan leda till att personen
riskerar att tappa tillit till sin egen och
samhällets förmåga.
Hur? Ge hjälp till självhjälp, hjälpa personen att
sortera och prioritera behov. Identifiera gap mellan
resurser och behov. Skapa tillit till samhällets funktioner genom att informera om de insatser som görs.

3

Hobfoll et.al 2007
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Specialisttjänster
NIVÅ 4

Insatser som stärker
människors mentala
och fysiska hälsa

Riktat,
icke-specialiserat stöd
NIVÅ 3

Förstärkt stöd till grupper,
familjer, sociala nätverk
NIVÅ 2

Fokus på hur grundläggande behov
och rättigheter tillgodoses
NIVÅ 1

Organisering av Röda Korsets krisstödsinsatser
I Sverige och internationellt används en pyramid
med fyra nivåer för att beskriva hur psykosociala
insatser organiseras. Pyramiden förklarar på
vilken nivå olika verksamheter finns. Den ger
även stöd för att identifiera när någon person
eller grupp behöver hänvisas vidare för mer
specialiserad hjälp. Alla nivåerna är viktiga och
kompletterar varandra. Om en insats på nivå 1
(basen) fungerar bra kan det förebygga behov
högre upp.

bestå i att lämna information kring andra aktörer, dela information om normal krisreaktion,
och hjälp till självhjälp.
Nivå 2. Fokus är att stärka relationer och
nätverk. Det kan vara aktiviteter som stärker
grupper, familjer och sociala nätverk. I vardagsverksamheter ser vi detta i Mötesplatser,
barn- och ungdomsgrupper, språkträning och
när det ordnas med sociala, fysiska och kulturella aktiviteter. Dessa verksamheter främjar lugn,
trygghet, samhörighet, tillit och hopp.

Nivå 1. Fokus är att tillgodose grundläggande
behov och rättigheter på ett sätt som upprätthåller integritet, värdighet och rättssäkerhet. Vi gör
detta på ett sätt som stärker individens resurser
och förmågor. Här ingår även att ge grundläggande samhällsinformation.

Vid kriser är det viktigt att så långt som möjligt

fortsätta med centrala vardagsaktiviteter för
att behålla trygga invanda platser att mötas
på. Dessutom kan nya grupper behöva mötas,
genom att exempelvis öppna mötesplats Kupan
för oroliga efter en skjutning i området. Under
denna nivå hamnar även att stödja närstående
till drabbade för att de i sin tur ska kunna stötta
den drabbade.

Vid kriser använder vi Psykologisk första

hjälpen för att identifiera grundläggande behov
(exempelvis mat, kläder, tak över huvudet, eller
sjukvård). Utgångspunkten är att låta drabbade
ha en aktiv del i sin egen återhämtning. Stödet
på denna nivå är ofta praktiskt. Stödet kan även
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stödcentra för händelsen kan även detta vara en
möjlighet.

Nivå 3. Fokus är att ge riktat och fokuserat stöd
till personer med identifierade behov. Det kan
vara personer med psykologiska utmaningar
som behöver ytterligare stöd i att hantera stress,
sömnsvårigheter och självmordstankar. För att
jobba med detta, i både vardag och kris, krävs
kompletterande utbildningar utöver grundutbildningar och Att vara Krisstödjare. Därför hjälper
vi till att hänvisas personer med dessa behov till
aktörer med respektive behövd kompetens.

Nivå 4. Handlar om professionell behandling
av specialister, exempelvis inom psykisk ohälsa, drog- och alkoholproblem. Den vardagliga
verksamheten sker på Röda Korsets center för
krigsskadade och torterade.
I kris ska behov av behandling och traumafoku-

serad vård hänvisas till psykiatrin, primärvård,
barn- och ungdomspsykiatri eller motsvarande
privata vårdgivare.

Människor som i eller efter kriser behöver mer
fokuserat stöd ska hänvisas vidare till exempelvis primärvård. I de fall när det upprättats

3.2 Etiska förhållningssätt för krisstöd
Etiska principer är centrala när det gäller krisstödsarbete. När du är på uppdrag för Röda Korset står
du bakom alla de grundprinciper som Röda Korsets
verksamhet vilar på. I ditt uppdrag som Krisstödjare
kan du använda grundprinciperna för att främja ett
etiskt förhållningssätt.

Neutralitet handlar om att vi inte tar ställning i kon-

flikt eller meningsskiljaktigheter. Du har ett verktyg
i Psykologisk första hjälpen för att lyssna utan att
värdera. Anpassa stödet till individens kulturella
bakgrund.
Självständighet visar att vi är en oberoende hu-

manitär aktör, men kan samverka med andra. Som
Krisstödjare bär du alltid väst eller annat funktionsplagg med Röda Korsets logotyp. Detta visar vem
du representerar och underlätta för drabbade och
samverkansaktörer.

Humanitet handlar om att förhindra och lindra

mänskligt lidande. I Psykologisk första hjälpen är
målet att lindra effekten av en kris. Genom att du
skapar trygga möten kan risken minska för att stressreaktioner blir onödigt långvariga. Uppträd respektfullt. Respektera den drabbades säkerhet, värdighet
och rättigheter. Låt människor påverka i frågor som
berör dem. Det är viktigt att få vara aktör i sitt eget
liv. Var ärlig och pålitlig. Humaniteten inkluderar
även att ta hand om sig själv i samband med ett
uppdrag, och bidrar till med god kommunikation i
insatsen.

Frivillighet innebär att det är frivilligt att både ge

och ta emot hjälp. I mötet med drabbade är den
enskildes önskan viktig. Respektera den som inte vill
prata eller inte vill ha stöd. Respektera människors
integritet och rätt att fatta egna beslut.
Enhet innebär att vi en förening öppen för alla.

Vi har alla även en gemensamt grund i att arbeta
och organisera krisstöd utifrån Psykologisk första
hjälpen.

Opartiskhet innebär att vi inte gör åtskillnad på

människor och i första hand stöttar de mest nöd
ställda. För att säkra att vi stöttar människors främsta behov så inventera och prioriterar vi behoven.
Låt dig inte styras av vad du tror är människors
viktigaste behov, utan fråga drabbade och låt svaren
guida insatsen.

Universalitet visar på att vi är en världsomspännan-

de organisation med samma ansvar och skyldigheter.
Psykologisk första hjälpen används av Röda Korset
i hela världen för att stödja människor drabbade av
kris.
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4. Krisstöd från vardag till kris
I Handbok för Lokal Krisberedskap beskrivs Röda
Korsets krisorganisation utifrån alla inblandade
roller. Här tittar vi närmare på de områden som är
viktiga att känna till utifrån ett Krisstödjarperspektiv: rollen och organisation.

frivilliga en grund i att ge krisstöd kopplade till sitt
vardagsuppdrag. När sedan den lokala beredskapsplanen aktiveras ställer kretsen om sin verksamhet
för att möta krisen. Utifrån ett krisstödsperspektiv
kan vissa vardagsuppdrag vara viktiga att fortsätta
med som vanligt. När den lokala krisberedskapen
aktiveras, aktiveras olika särskilda roller. Du som
Krisstödjare har en sådan särskild roll som under
insatsen leds på ett särskilt sätt.

Röda Korsets krisberedskap utgår från den kompetens och kapacitet som finns i vardagsverksamheten.
Genom Röda Korsets grundutbildningar4 får alla

Svenska Röda Korsets krisberedskapsorganisation:

Nationellt

Tjänsteorganisationen

Krisledningsteam
• Krisledningsstab
Stabsledare
Stabsadministratör
Kommunikatör
Logistiker
IT

Lokalt

Tjänsteperson
i beredskap

Krets/kretsar i samverkan

Bedömnings- och
krisinsatsledare
Nationell
pool

• Lokal krisledning			
Insatsansvarig
Insatsledare
• Krisstödjare
• Första hjälpare
• Andra kretsfrivilliga
• Spontanfrivilliga

• Sakkunniga från berörda
verksamheter
När något händer

• Samordnare för frivilliggrupper, spontanfrivilliga,
tjänster, förnödenheter etc.

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se Utbildningstrappan på Rednet
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Psykologisk första hjälpen
Första hjälpen
Frivilligsamordning
Mötesplatser
Information
Hantering av gåvor
Insamling
Logistik
Stöd till aktiva i räddningsarbetet
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4.1 Rollen Krisstödjare
En förutsättning för att den frivillige innehar rollen
som Krisstödjare är att den haft en dialog med sin
krets om att det finns ett behov av Krisstödjare
inom ramen för kretsens krisberedskapsplan. Den
frivillige har därefter tackat ja till att handla utifrån
förväntningarna som finns på frivilligprofilen för
Krisstödare (Bilaga 1). Utöver grundutbildningarna
för alla Röda Korsare har den frivillige även gått de
tilläggsutbildningar som beskrivs under 5.1. I rollen
som Krisstödjare förväntas du sedan:
• vara en frivillig stödperson i samband med extraordinära händelser.
• ge medmänskligt stöd och Psykologisk första
hjälpen till personer som drabbats av en kris.
• alltid arbeta tillsammans med minst en annan
Krisstödjare.
• kunna samarbeta med andra.
• hålla dig uppdaterad på manualer, checklistor,
rutiner och material.
• fortsätta delta aktivt i utbildningar, kurser, och i
erbjuden fortbildning för uppdraget.
• utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets
krisberedskap och är beredd att öka ditt engagemang vid kris och om möjligt på längre sikt.
• svarar på möteskallelser och kommunikation från
Frivilligledare.
• meddela din krets om du inte längre kan inneha
rollen

4.2 Organisering i vardag och kris
Kretsar organiserar Krisstödjare på olika sätt både
före, under och efter en insats. En rekommendation är att Krisstödjare har ett vardagsuppdrag i
kretsen, exempelvis besöksverksamhet eller Röda
Korsvärdar. På det sättet kan resurser från vardagen
byggas in i krisberedskapen. Viktigast är att organisationsformen möjliggör för er som Krisstödjare
att regelbundet träffas och öva. Den gemenskap och
förtroende ni bygger i vardagen kommer ni ha fördel
av i en insats.
Vissa kretsar väljer att i vardagen låta en frivilligledare ansvara för en grupp med endast Krisstödjare.
Andra kretsar startar så kallade krisberedskapsgrupper. I dessa kan Krisstödjare, Första hjälpare och/
eller andra frivilliga med en särskild roll i den lokala
krisberedskapen ingå. Precis som kretsens övriga
frivilliggrupper leds denna grupp i vardagen av
frivilligledare som svarar till kretsstyrelsen. Under
en kris leds frivilliga, oavsett grupptillhörighet i
vardagen, av en Insatsledare/Gruppledare.
Kretsen kan välja att ge frivilligledare utbildning
för att kunna vara Insatsansvariga eller Insatsledare
under en kris. Utbildning är viktigt för att säkerställa
att frivilliguppdragen genomförs i enlighet med
Röda Korsets värderingar och riktlinjer.

12
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5. Att förbereda för en krisstödsinsats
Det krävs förberedelser för att en krisinsats ska ha
förutsättningar att göra en positiv skillnad för drabbade. Organisationen måste vara förberedd, liksom
du för din roll. I detta avsnitt tittar vi på grundläggande förberedelser som både den som tar på sig en
roll samt organisationen behöver känna till innan en
insats påbörjas. Undrar du hur just din krets planerar
för krisstödsinsatser? Prata med tilltänkta Gruppledare eller Insatsansvarig innan insatsen inträffar.

Foto: Niklas Björling

5.1 Frivilligroller och utbildning
Genom åren har Röda Korset erbjudit olika utbildningar kring att ge krisstöd eller medmänskligt stöd.
Personerna har fått olika titlar på olika håll. Den
nya rollbeskrivningen för Krisstödjare är tänkt att
harmonisera användandet av titeln Krisstödjare. Alla
som gått grundutbildningarna inom Röda Korset får
en grund i att ge krisstöd kopplade till sina vardagsuppdrag. När den lokala beredskapsplanen aktiveras,
är Krisstödjare en av de särskilda rollerna. För att
inneha denna roll förväntas du ha gått grundutbildningarna5 samt den verksamhetsspecifika kursen Att
vara Krisstödjare (ny sedan 2021) med dess förberedande kurser6. Genom denna förberedelse får du en
djupare förståelse för vad som krävs för uppdraget
som Krisstödjare på lokal nivå.
Den som ska leda Krisstödjare under en kris ska
gå insatsledarutbildning. Under 2022 kommer den
utbildningen att kompletteras med en fördjupande del
kring att leda Krisstödjare.

krisstödsplanering före en händelse. Kontakten med
kommunen går ofta via kommunens krisstöds-/
POSOM-grupp, en säkerhetschef eller kommunens
Tjänsterperson i Beredskap (TiB). Många kretsar
har idag etablerade kontakter med kommunerna och
finns representerade i POSOM-gruppen.

5.1.1 Ansvarsfördelning
Kretsen ansvarar för att rekrytera frivilliga, se till att
frivilliga går rekommenderade utbildningar och är
redo för uppdrag. Du som Krisstödjare ansvarar för
allt det som nämns under 4.1.

5.3 Säkerhet och utrustning
Säkerhet är en viktig ingrediens för att skapa trygga
och lugna miljöer. Du ska känna dig säker under hela
uppdraget. Även den du möter ska kunna känna sig
säker. Därför är det viktigt att:
• Du går webbkursen Var försiktig 2022 på Learnster
• Du inför varje uppdrag går igenom självbedömningsformuläret (Bilaga 2).
• Du före, under och efter ditt uppdrag tänker på
säkerheten.

5.2 Samverkan
Samverkan är en central del i krisstödet, men varierar beroende på händelse och plats. Före en händelse
är det viktigt att identifierat andra aktörer som finns
lokalt, exempelvis Rädda Barnen, Svenska Kyrkan
och kommunen. Kommunerna har det yttersta ansvaret för krishantering vid en lokal händelse. Kretsen
kan därför gärna etablera kontakt med kommunens
5
6

Se Utbildningstrappan på Rednet
Förberedande webbkurser: Krisberedskap och totalförsvar i Sverige; Psykologisk första hjälpen; fem principer för tidigt
krisstöd; Stöd till stödjaren
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• Ni som Krisstödjare arbetar två och två, med
uppsikt över varandra i paret.
• Du rapporterar till Insatsledare om något känns
osäkert.

• att endast vid behov av samråd med krisstödskamrat, Gruppledare eller Insatsledare, dela
information för rådgivning eller avlastningssamtal
kopplade till insatsen.
• att du fortfarande kan lämna uppgifter till ambulans, räddningstjänst, polis eller någon annan
aktör där rapporteringsbehov föreligger.

För egen och andras säkerhet ska du planera din
personliga utrustning inför en insats. Utrustningens
behov kan variera beroende på uppdrag. Förslag på
utrustning hittar du i Checklista – Personlig utrustning (Bilaga 7)

5.7 Frivilliga med yrkeslegitimation
Legitimerade yrkesgrupper exempelvis läkare,
sjuksköterskor, psykologer och sjukvårdskuratorer
är välkomna att delta i frivilliguppdrag inom Röda
Korset men får inte agera i sina respektive yrkesroller i dessa frivilliguppdrag. Som frivillig ska du
endast agera inom de ramar som fastställts av frivilliguppdraget och utifrån den kunskap som delats
på utbildningar. Eftersom denna gränsdragning kan
vara svår är det mycket viktigt att även frivilliga med
yrkeslegitimation genomgår fastställd utbildningsnivå för Krisstödjare.

5.4 Västar och personkort
Alla som verkar inom Röda Korsets lokala krisberedskap ska vara lätta att identifiera som rödakorsare. Du
som Krisstödjare är med och upprätthåller förtroendet, både i förhållande till de drabbade och gentemot
andra aktörer. Det gör du genom att vid en insats:
• Bära röd väst med logotypen för Röda Korset eller
andra funktionskläder med väl synlig logotyp.
Har du inte personlig utrustning ska Gruppledare/
Insatsledare se till att du får väst vid insatsen.
• Kunna visa upp ett giltigt personkort (där rutan
”beredskap” är ikryssad). Personkort finns att beställa i Föreningsbutiken. Läs mer om personkort
på Rednet Personkort och kläder – så syns vi.

5.8 Lokaler och utrustning
Det finns inga krav på en krets har ett särskilt krisberedskapsförråd eller särskilda lokaler för krisstöd.
Som Krisstödjare kan ni gemensamt på förhand tänka
till kring vilka förnödenheter kretsen ändå har och
som kan komma till användning. Ofta finns filtar,
kläder och leksaker som kan tillhandahållas genom
mötesplatser och second hand-butiker. Tänk även
igenom hur era lokaler kan organiseras för att vid
främja trygghet, lugn, tillit, samhörighet och hopp.

5.5 Utdrag ur belastningsregistret
Enligt Röda Korsets Skyddspolicy ska ett grundläggande skyddsperspektiv finnas i samtliga verksamheter, så även vid en insats. Ett skyddsbehov kan uppkomma i olika sammanhang och målgrupper. Som
en viktig del i detta ska utdrag ur polisens belastningsregister begäras in av alla som har en utpekad
roll inom den särskilda krisberedskapen, däribland
Krisstödjare. Du ska få information kring detta från
kretsen i samband med rekryteringen till uppdraget.

5.9 Materiellt bistånd
Riksstämman beslutade 2019 om nya riktlinjer kring
materiellt bistånd. Röda Korset kan i en särskild
situation ge materiellt bistånd till enskild person för
att möta grundläggande humanitära behov som kan
uppkomma vid exempelvis akut kris. Insatsledaren
beslutar om när detta ska ges. Som Krisstödjare kan
du bidra till att det materiella bistånd förmedlas på
ett sätt som stärker känsla av värdighet och integritet,
och därmed välmående. Ordna så att mottagaren i
den mån det är möjligt kan påverka i vilken form
biståndet ges. På detta sätt stärks känslan av egenmakt och kontroll.

5.6 Tystnadslöfte
Som Krisstödjare får du ta del av personers liv,
erfarenheter, utsatthet och berättelser. För att bibehålla förtroendet för både dig som frivillig och
Röda Korset som organisation är det viktigt att du
värnar informationen du får ta del av. Du ska därför
underteckna ett tystnadslöfte innan du deltar vid
insatser. Tystnadslöftet är inte juridiskt bindande
men innebär:
• att du inte med obehöriga, inklusive media, kommenterar eller diskuterar personliga omständigheter som framkommit under ett uppdrag. Detta
gäller även efter att uppdraget avslutats.
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6. Att agera i kris
För att en krisstödsinsats ska bli så bra som möjlig
för drabbade och för de som ger stöd, finns flera
viktiga delar att tänka på. I förra avsnittet gick vi
igenom vad vi kan förbereda innan krisen kommer.
I detta avsnitt tittar vi närmare på steg som är viktiga för krisstödet i förskedet, under och efter en
krisinsats.

Gruppen har en viktig roll för välmåendet under hela
insatsen. Alla bidrar till att i teamet skapa en god
gemenskap vilket gör det lättare att stötta varandra
och upptäcka om någon i gruppen behöver mer
stöd. Genom att ha en samling i början och slutet
av varje arbetspass skapas möjlighet att se alla och
dela tankar. Att bli välkomnad till sitt arbetspass,
att få uppdateringar, och att se sina kollegor bidrar
till en tryggare arbetsmiljö. När arbetspasset är slut
rekommenderas en samling för att sätta ord på vad
alla upplevt under insatsen. Ingen ska bära med sig
tunga tankar hem utan att fått möjlighet att dela dem
med någon. I vissa situationer är det svårt att synkronisera en gemensam start och avslut på varje pass,
utan där behöver alla ha flexibilitet till formerna. Det
viktigaste är att information förmedlas till den som
börjar och den som avslutar sitt arbetspass.8

6.1 Stöd till stödjaren
Både före, under och efter finns är det viktigt att
även stödjaren har det stöd den behöver för sitt uppdrag. Att delta i uppdrag som Krisstödare kan ge nya
erfarenheter och utgöra en källa till personlig tillfredsställelse. Men det kan samtidigt vara fysiskt och
psykiskt utmattande. Verksamheten har ett ansvar
för bidra till att skapa förutsättningar så även stödjaren kan bibehålla god psykisk hälsa. Röda Korset
fokuserar på fyra olika områden som spelar in på
välmående: organisationen, uppdraget, gruppen och
personliga faktorer7.
7
8

Den avslutande samlingen leds med fördel av frivilligstödjaren/avlastaren som har särskild kunskap i att
stötta frivilliga och genomföra ett avslutande samtal.

För mer information se Psykosocialt stöd till rödakorsare (Rednet)
Fördjupande stödmaterial krig detta planeras att tas fram under 2022
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Som Krisstödjare har du ett eget ansvar för att även
tar hand om dig själv, före under och efter ett uppdrag9. Du kan använda checklistan Stöd till stödjaren
(Bilaga 8) för tips vad du ska tänka på.

6.2.3 Initialt möte
Vid ankomst så får du mer information av Insatsledare/Gruppledare. Informationen utgår från Informationsdokumentet (Bilaga 3), men ofta finns inte
all önskad information på plats i det initiala skedet.
Informationen du får ska hjälpa dig att förbereda dig
för uppdraget, och få en första inriktning kring tider,
plats, grupp och målgrupp.

Som frivillig har du möjlighet att få stöd via Falck
Healthcare. Du ringer kostnadsfritt måndag–fredag
kl. 08.00–17.00 på telefonnummer 020-021 63 00.
Uppge Röda Korset och koden ”Volontär”.

6.2.4 Passens arbetslängd
Insatsledaren/Gruppledaren ska säkerställa att de
frivilliga har tid för raster och återhämtning. Det är
dock den frivilliges ansvar att, vid behov, meddela
ansvarig Insatsledare om denna har behov av ytterligare raster, vila eller återhämtning.

6.2 Före en insats
Handboken för Lokal Krisberedskap går igenom
de initiala steg som genomförs innan beslut tas
om att agera i en insats. Som underlag för beslutet
tittar kretsen på lägesbilden, säkerhetsfrågor, behovsbedömning och resurser. När beslut finns om
att genomföra en insats så är nästa steg att titta på
vilka frivilliga som behövs. Det är i detta skede som
Gruppledare/Insatsledare och Krisstödjare kan få en
förfrågan om delta.

6.3 Under en insats
Den akuta fasen efter en allvarlig händelse präglas
ofta av osäkerhet och ovisshet. Det kan ibland dröja
många timmar eller dygn innan människor kan få
säker information om händelseförloppet, orsaken till
vad som inträffat, vilka som har drabbats, och identitet på eventuella omkomna. Krisstödjarens uppgift
är att främja trygghet, lugn, samhörighet, tillit och
hopp under insatsen. För att lyckas finns fyra viktiga
områden som behöver uppmärksammas:
• Psykologisk första hjälpen
• Tips när du möter barn
• Dokumentation
• Kommunicering av insats

6.2.1 Initiering av insats
Du kan få en förfrågan om att delta vid en insats
på olika sätt. Vanligast är att du får ett larm via de
kontaktuppgifter du lämnat till kretsen. Du kan även
kontaktas av Röda Korsets Tjänsteperson i beredskap
(TiB). Röda Korsets TiB är bemannad dygnet runt,
årets alla dagar, och kan fungera som ett bollplank
till kretsen med råd och stöd. TiB fungerar dock
aldrig som Insatsledare för Krisstöd utan efter inlarmning tar en Insatsledare över ansvaret. När du
får larmet förväntas du svara på om du kan eller inte
kan delta. Du får samtidigt information om var och
när du i så fall ska inställa dig.

6.3.1 Psykologisk första hjälpen
Psykologisk första hjälpen är en forskningsbaserad
metod framtagen för att vara praktiskt användbar.
Den går att anpassa till alla ålderskategorier och kulturer omedelbart efter en inträffad händelse. Målet
med Psykologisk första hjälpen är att sänka stressnivåer och främja återhämtningsförmågan. Genom
att använda denna metod bygger du stödet på de fem
nyckelbegreppen för tidigt krisstöd (se 3.1)

6.2.2 Insatsledning
Vid en krisinsats leds det operativa arbetet på plats
av Insatsledare. Den insatsansvarige har huvudansvar för insatsen och sköter det administrativa arbetet och beslutsfattandet i staben. De Krisstödjare som
arbetar vid en krisinsats arbetar under Insatsledaren.
Kontakt med andra aktörer skall gå genom Insatsledaren. Insatsledaren har en särskild utbildning för att
leda krisinsatser och ska alltid finnas med så fort fler
än fyra frivilliga engageras i en insats. Gruppledaren
kan vara utsedd att i händelsen leda Krisstödjare,
som Insatsledarens förlängda arm.

9

Låt metodens följande delmål guida ditt praktiska
handlande. Se även Bilaga 6 Checklista Psykologisk
första hjälpen.

För fler konkreta råd se Psykosocialt stöd – förebygga och hantera stressreaktioner (Rednet).
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n Kontakt och engagemang

n Information och bemästring

Ta kontakt på ett respektfullt sätt och respektera att
inte alla vill eller behöver din hjälp. Att etablera kontakt är grunden för att kunna ge stöd. Ofta handlar
det om korta kontakter men viktig närvaro.

Ge information om vanliga stressreaktioner och ge
stöd i att hantera dem. Förmedla information om
vad som händer och vad som kommer att hända. Var
noggrann med att all information kommer från säkra
källor. I anslutning till en händelse förekommer
ofta spekulationer och rykten. Om barn är bland de
drabbade eller närstående, se till att informationen
lämnas anpassad till deras ålder.

n Säkerhet och trygghet

Arbeta för att den fysiska miljön är och upplevs
trygg och bidra till att den drabbade återfår kontroll
och värdighet i situationen. Även i en situation där
den fysiska miljön är trygg så kan personer uppleva
en känslomässig otrygghet. Stabila vuxna ger trygga
barn (se 5.2.2)

n Fortsatt stöd

Ge stöd och orientera drabbade i vilket stöd som kan
vara aktuellt nu och framöver. Ofta kan det behövas
stöd för att se till att kontakt etableras med nästa
stödinstans. Samverka både med övrig verksamhet
i organisationen och med det lokala samhället för
att inte skapa parallella verksamheter. Ta vid behov
hjälp av andra Krisstödjare. Prata med Insatsledare/
Gruppledare för att förmedla extern kontakt. Var
noga med att avsluta kontakten respektfullt.

n Stabilisering

Människor reagerar olika vid akuta situationer. Ta
hänsyn till den variation av reaktioner som kan
uppstår. Att lugna och få ner individers stressnivå
minskar risken för att de tar skada. Uppmärksamma
om det finns individer som verkar vara känslomässigt
överväldigade av händelsen. Observera att tecken på
detta både kan vara personer med uttalade reaktioner
och personer som verkar starkt frånvarande och drar
sig undan. Under avsnitt 7 hittar finns tips på material som kan vara användbart.

Ibland upprättas stödcentrum av kommun eller
regioner, där stöd till drabbade kan organiseras för
att pågå efter den akuta händelsen. Stödcentrum kan
fungera som en länk mellan den drabbade och organisationer eller myndigheter. Det kan därför vara en
bra instans för fortsatt stöd.

n Behovsinventering

Identifiera omedelbara behov och resurser och samla
ytterligare information. Var flexibel när du planerar
och förmedlar stödet. Ställ de frågor du behöver för
att ta reda på vad personen vill och behöver, men var
vaksam så att det inte blir en intervju. Var lyhörd
inför frågor och oro som behöver få svar.

6.3.2 Tips när du möter barn i kris
När barn finns med är det viktigt att de får det speciella stöd de behöver.
• Presentera dig själv och berätta vad du kan
hjälpa till med.
• Stötta föräldrar att själva ta hand om sina barn
i första hand. Uppmuntra föräldrars och andra
nära anhörigas tilltro till att de klarar av att lugna
och visa tillräcklig omsorg även i en mycket svår
situation.
”Kan jag underlätta för din familj på något sätt?”
• Tala med vardagliga ord. Undvik att själv
använda starka beskrivningar och skrämmande
ord som till exempel ”fruktansvärt”, ”panik” och
”hemskt”.
• Bekräfta känslor och lugna. Se om ni kan hitta
en avskild och lugn plats som underlättar för barn
och föräldrar att ställa frågor och berätta vad de
behöver hjälp med.
”Du verkar rädd, ska vi ta ett djupt andetag tillsammans så ska vi se hur jag kan hjälpa dig”.
• Om ett barn vill prata, ta dig tid att lyssna.
• Normalisera och förklara vanliga kris
reaktioner.
• Ta reda på vad som brukar fungera för barnet
för att lugna ned sig.

n Praktiskt stöd

Att engagera sig i praktiska problem innebär att ge
socialt stöd. Identifiera praktisk hjälp på omedelbara
behov och problem samt erbjud din hjälp. Vardagliga
aktiviteter som vi normalt ägnar oss åt lugnar, ger
värdighet och återupprättar en normalitet i det onormala och en känsla av kontroll. Praktiska handlingar
är ett sätt att göra situationen begriplig. Tänk alltid
på att göra aktiviteten tillsammans med deltagarna,
inte för dem.
n Socialt stöd

Hjälpa till att etablera kontakt med andra stödpersoner, inkluderat närstående, vänner och samhällets
andra hjälpinstanser. Uppmuntra både till att den
drabbade söker stöd av omgivningen och ger stöd till
sin omgivning, det bidrar till känsla av sammanhang.
När det är fler drabbade, uppmuntra dem att ta hand
om varandra. Det ger meningsfullhet och utökat stöd.
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”Hur brukar du göra när du är orolig? Vad brukar
fungera för dig för att bli lugnare?”
• Avlasta från skuld.
”Du kunde inte göra mer, det skulle vara väldigt
farligt.”
”Det är jättesvårt nu men jag ser att du försöker
göra så gott du kan.”
• Uppmuntra barnets spontana positiva strategier.
”Så mysigt du har lindat in dig i filten”.
”Jag såg att du hjälpte till att hämta pennorna, så
snällt gjort av dig”.

att krisstödsbehov ofta dröjer sig kvar långt efter
att övriga delar av en insats har avslutats. Det finns
tre viktiga områden som kvarstår efter att insatsen
avslutats:
• Finns behov av fortsatt stöd eller eventuella hänvisningar?
• Finns behov av stöd till stödjaren?
• Deltagande i uppföljning av insatsen.
6.4.1 Behov av fortsatt stöd och eventuell
hänvisning
Målet med insatsen är att främja drabbades förmåga
till egen återhämtning. Efter att Röda Korset avslutar
sin del i insatsen kan det finnas individer som är i
behov av fortsatt stöd. Det är viktigt att Krisstödjare
fångar upp dessa uppgifter och för dem vidare till Insatsledare så snart de identifieras. Med en helhetsbild
av kvarvarande behov behöver Insatsledare/Gruppledare bedöma om den egna gruppen har kompetens
och resurser för att möta kvarvarande behov. När
behoven ligger utanför Röda Korsets mandat eller
resurser så behöver detta hänvisas vidare. Under
våren 2022 kommer det nya dokumentet Säkra hänvisningar som stöd till när hänvisning behöver ske
till andra aktörer eller myndigheter.

I vissa situationer behöver det upprättas en lugn
säker plats för barn mitt i ordningen. Utrusta platsen
med material som lämpar sig för olika åldrar, och
bidra med att skapa förutsägbarhet och gemenskap i
nuet.
Vid misstanke om brott eller oro för att barn far illa,
ska detta anmälas enligt Rutiner för verksamhet där
barn deltar (Rednet).
6.3.3 Dokumentera insatsen löpande
För att kunna utvärdera och lära av insatsen ska
avgörande beslut, tagna kontakter och genomförda
aktiviteter loggföras. Gruppledare/Insatsledare
ansvarar för att detta görs löpande kring beslut och
kontakter de fattar. Även insatsansvarig ansvarar för
att logga beslut, kontakter och aktiviteter. Loggen
kan vara i ett enkelt format. Ett förslag på mall hittar
du i Bilaga 4 Logg.

6.4.2 Stöd till stödjaren
Under 6.1 beskrivs vikten av att planera för stödet
till stödjaren genom hela insatsen. Där ingår bland
annat att avsluta arbetspassen eller uppdrag med en
samling för att stämma av måendet och tankar innan
var och en går hem. Utöver detta har även var och en
ett ansvar för att se över sitt eget mående. Stress i sig
är inte farligt, men stress utan återhämtning belastar.
Därför är det viktigt att vara extra snäll mot sig själv
tiden efter insats.
• Planera in tid för ledighet! Inget mer extraarbete.
• Gör saker som du tycker om: lyssna på musik, ät
en god middag, umgås med vänner
• Om du vill och behöver prata, gör det med personer du är trygg med.
• Var med på sådant som får dig att skratta.
• Ta promenader, eller gör annan fysisk aktivitet
som du är van vid

6.3.4 Kommunicera insatsen
För Röda Korset är kommunikation en viktig del
före, under och efter insatser. Vi vet att bilder och
vittnesmål från den faktiska platsen är viktiga för att
på ett effektivt sätt berätta om vårt arbete. Samtidigt
vet vi att människor i kris kan behöva skyddas mot
att exponeras för frågor och att delta på bilder. Insatsledaren är därför den som avgör hur och vad som
kommuniceras vidare.
Som Krisstödjare ska du inte uttala dig i media om
en pågående eller avslutad insats. Hänvisa all media
till Insatsledaren eller till Röda Korsets pressjour på
telefonnummer 08-452 48 20. Medier kan på detta
nummer nå Röda Korsets pressjour dygnet runt
under årets alla dagar.

6.4.3 Deltagande i uppföljning av insats
Efter avslutad insats följer arbetet med att utvärdera
händelse och samla lärdomar inför framtida händelser. Här har de ifyllda loggen en central funktion.
Dessutom kan du bli tillfrågad att på annat sätt delta
i uppföljningen av hur en insats fungerat.

6.4 Efter en insats
Innan det fattas beslut om att avsluta en insats,
behöver det vägas in hur behoven ser ut utifrån krisstödsperspektiv. Det kan vara värt att komma ihåg
18
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7. Urval av källor
Five essential elements of immediate and midterm mass trauma interventions: Empirical evidence.
Hobfall et at (2007)
Handbok i Lokal krisberedskap, Svenska Röda Korset (2021)
IASC- Mental Health and Psychosocial support in Emergency (2007)
Krisstöd vid allvarlig händelse, Socialstyrelsen (2018)
Lugna, stärk, lyssna. Psykologisk första hjälpen för barn i akut kris. Rädda Barnen (2020)
Psykologisk första hjälpen. Handbok för stödpersoner. Kunskapscenter för katastrofpsykiatri.
Uppsala universitet (2017)
Psykosocialt stöd för människor på flykt. Stödmetoder för frivilliga och anställda vid Rädda Barnen,
Röda Korset och Svenska Kyrkan (2015)
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8. Bilagor och checklistor
Bilaga 1
Uppdragsbeskrivning och frivilligprofil: Krisstödjare
Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva
grunden för Röda Korsets arbete. En akut kris
situation så som en olycka eller en svår händelse
innebär för de flesta människor stort lidande och
ibland extrem stress. Ändra till 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.

bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och
funktionsvariation breddar vår kompetens och
förmåga att utföra vårt uppdrag.
För att kunna utföra uppdraget behöver du:
• vara öppen, trygg och handlingskraftig i
mötet med människor, direkt drabbade eller
närstående.
• har praktisk erfarenhet och intresse av att stödja
människor i svåra situationer.
• har gärna dokumenterad erfarenhet av och
kompetens i att möta människor i kris.
• kunna reflektera över dina egna och andras
insatser.
• kunna skilja på egna behov och andras.

Uppdragsbeskrivning

Du förväntas:
• vara en frivillig stödperson i samband med
extraordinära händelser.
• ge medmänskligt stöd och psykologisk första
hjälpen till personer som drabbats av en kris.
• alltid arbeta tillsammans med minst en annan
Krisstödjare.
• delta i en introduktion och webbkurser. Du
erbjuds även fortbildning för uppdraget.
• utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda
Korsets krisberedskap och vara beredd att öka
ditt engagemang vid kris och som möjligt på
längre sikt.

Därutöver ser vi gärna att du:
• är lugn, trygg i dig själv, lyhörd och flexibel
• kan ta ansvar och kan arbeta såväl självständigt
som i grupp
• är stresstålig
• har en bakgrund i något människovårdande
yrke men det är inte ett krav
Introduktion och kurser inför uppdraget

•
•
•
•
•

Omfattning

Du åtar dig att:
• i dialog med kretsstyrelse, frivilligledare eller
tjänsteperson komma överens om omfattningen
av uppdraget så det passar både den tid du kan ge
och vad verksamheten behöver.
• delta i avstämningar och stödjande insatser samt
tar emot handledning.

•
•
•
•
•

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.

Rödakorskunskap
Att vara frivillig
Uppförandekoden
Säkerhetsguiden: ”Var försiktig!”
Att mötas i vardag och kris (uppdaterad version
lanserad 20/21)
Första hjälpen, hjärt- lungräddning med
hjärtstartare
Krisberedskap och totalförsvar i Sverige
Psykologisk första hjälpen
Fem principer för tidigt krisstöd
Stöd till stödjaren

Kurser för uppdraget

• Att vara krisstödjare (lanserad 2021)
• Du deltar även i, för uppdraget, arrangerade möten, repetitionsutbildningar och övningar
• Du har också möjlighet att gå fördjupningskursen:
Psykologisk återhämtning

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som
en stor tillgång i arbetet. Människor med olika
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Bilaga 2
Förhållningsregler och självbedömningsformulär
vid insatser med hög riskfaktor
Nr.

Innehåll

Nej

1

Förstår jag Röda Korsets grundprinciper?

2

Vet jag vem jag rapporterar till?

3

Vet jag vilka jag ska tjänstgöra med?

4

Vet jag vilka jag ska samverka med? (extern personal)

5

Är jag helt klar över min uppgift idag?

6

Vet jag hur Röda Korsets anseende är på platsen?

7

Har jag något på mig som synligt och tydligt identifierar mig som
rödakorsare?

8

Har jag fått en säkerhetsgenomgång?

9

Är jag insatt i det aktuella säkerhetsläget på den plats jag ska
vara?

10

Har jag kollat om jag har på mig något som skulle kunna vara
provocerande?

11

Har jag all utrustning jag behöver?

12

Har jag en fullt laddad telefon?

13

Har jag telefonnummer till: Röda Korsets insatsledare och
Tjänsteperson i beredskap (TiB)?

14

Har jag telefonnummer till polisen och räddningstjänsten?

15

Vet jag hur jag ska bete mig om någon är våldsam?

16

Vet jag vart jag ska bege mig i ett utsatt läge?

17

Vet jag var återsamlingsplatsen är?

18

Känner jag mig helt förberedd för dagens insats?

19

Känner jag mig lugn?

Lite

Ja

Rekommendationer med hänsyn till svaren ovan: Om du har svarat ”Nej” eller ”Lite” på någon punkt så
behöver du fråga/diskutera/uppdatera dig på denna/dessa punkter med dina kollegor eller den du rapporterar
till innan du börjar.
Jag har läst och förstått
Underskrift: 					

Datum:
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Bilaga 3
Informationsdokument
Insats xxxx, datum xx-xx-xx
Information om Röda Korsets insats
Bakgrund till insatsen
Vad är det som har hänt? Vad vet vi fram till denna
stund?

Utrustning att ta med:
Något särskilt frivilliga behöver ha med?
Resor och logi:
Om aktuellt: Hur bokas resor?
Vart kommer frivilliga att sova?

Varför är Röda Korset på plats?
Agerar på egen hand/i dialog med andra aktörer
exempelvis kommun, polis eller andra frivilligorganisationer

Mat och dryck:
Behöver frivilliga ha med mat och dryck?
I så fall för hur länge?

Vad gör Röda Korset på plats?
• Exempelvis: Röda Korsets frivilliga
erbjuder första hjälpen och psykologisk första
hjälpen (krisstöd) vid behov.
• Exempelvis: Röda Korsets insats är planerad
i samverkan med Polisen.

Utlägg och ersättning:
• Frivilliga som deltar vid krisinsatser får idag
ingen ekonomisk ersättning för nerlagd tid.
• Ersättning utgår för kost, resor och logi
(ersätts i första hand av kretsen)

Vilka samverkar vi med?
Beskriv aktörer

Försäkringar:
Alla rödakorsfrivilliga täcks av Röda Korsets
försäkringar:
• Kollektiv olycksfallsförsäkring
• Kollektiv motorfordonsförsäkring
• Ansvarsförsäkring

Hur länge kommer Röda Korset vara på plats?
Hur många är ni som är här?
Besvara utifrån vad vi som är känt fram till denna
stund.

Vem ska du möta och var ska ni träffas?
xxxx

Kontaktuppgifter:
• Insatsledare: Namn och telefonnummer
• Andra uppgifter
• Röda Korsets pressjour: 08-452 48 20
• TiB: 08-452 46 50

Säkerhetsaspekter
• Information från andra aktörer som
sådan finns, tex räddningstjänst eller polis
• Information från Röda Korsets säkerhetsanalys om en sådan är gjord

Förklaring: Gulmarkerade texter byts ut med
aktuell information, se texten som en vägledning
i vilken information att fylla i. Börja fylla i
den information som finns tillhanda och fyll på
allteftersom insatsen förtydligas.

Vad är ditt uppdrag?
Beskriv uppdraget
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Bilaga 4
Logg
Tidplunkt Fråga/information

Beslut

Behov

23

Kommentar/viktigt

Handbok – Krisstöd och Krisstödjare | 2022

Bilaga 5

Checklista 1

Detta gör/gör inte en Krisstödjare
Som krisstödjare inom Svenska Röda Korset ska du under en krisinsats
n Förmedla praktiskt och medmänskligt stöd med utgångspunkt från psykologisk första
hjälpen
n Var beredd att lyssna om någon vill prata om sina upplevelser. Samtalet kan ske på plats
utsedd av den lokala krisberedskapen, eller plats överenskommen med andra aktörer.
n Lämna information till drabbade kring händelsen som du fått från Insatsledare, polis,
räddningstjänst eller annan förstahandskälla
n Lämna information om normala krisreaktioner, gärna både skriftligt och muntlig
n Engagera drabbade och närstående i enklare uppgifter exempelvis att bre sin smörgås, eller
hjälpa till att ställa i ordning stolar och bord
n När drabbade ber att få hjälpa till – leta upp något de kan bidra med
n Uppmuntra personen att få i sig vätska och energi. Det tar energi att var i kris
n Underlätta social samvaro mellan drabbade
n Om barn och föräldrar kommit från varandra, hjälp dem återförenas så fort som möjligt
n Bistå personer att får kontakt med närstående. Låt så långt det är möjligt drabbade själv
pratar och informerar sina närstående
n Hjälp till med praktiska göromål om dina resurser bäst behövs där i stunden
n Rådgör med din Krisstödskollega eller Insatsledare, om du bli osäker kring någons behov
n Var försiktig med fysisk berör till personer du inte känner. Att beröra underarm, överarmen
och axel är en bra början. Var vaksam på hur personen reagerar. Krama endast den som
själva initierar en kram.
n Förmedla till mer kvalificerad vård de individer
1) som är så i obalans att de inte kan ta hand om sig själva eller sina barn;
2) individer som kan komma att skada sig själva;
3) individer som kan komma att skada andra.
Som Krisstödjare inom Svenska Röda kan du vid särskilda situationer under
en krisinsats
n Kommunicera alla ”ska” uppgifter på personens första språk
n Mer aktivt behöva kontakta närstående/annat stöd å drabbades vägnar
Som Krisstödjare inom Svenska Röda får du inte under en krisinsats
n Du ska inte vara påträngande genom att exempelvis be personer berätta om sina upplevelser.
Var däremot beredda att lyssna om någon väljer att berätta.
n Du ska inte befatta dig med drabbades pengar
n Du får inte ge råd om vård, behandling eller medicinering
n Du får inte dela ut medicin
n Du ska inte berätta om dina egna erfarenheter
n Du ska inte agera tolk till myndigheter som vill kommunicera med den drabbade
n Du har inte ansvar som Krisstödjare när polis eller hälso- och sjukvård lämnar dödsbud
n Du ska inte fotografera drabbade och uttala dig för media

24

Handbok – Krisstöd och Krisstödjare | 2022

Bilaga 6

Checklista 2

Psykologisk första hjälpen – användarinstruktion 1/3
En användarinstruktion du kan använda för att prioritera och agera i det akuta skedet av svåra
händelser. Handlingsplanen är anpassad för att möta stora grupper efter svåra händelser. Men
tankesättet kan även användas i mötet med enskilda personer.
1. Kontakt och åtagande
2. Säkerhet och trygghet
3. Stabilisering
4. Behovsinventering
5. Praktiskt stöd
6. Socialt stöd
7. Information om reaktioner och bem string
8. Fortsatt stöd
9. Självhjälp får stödpersoner

3. Stabilisering
Uppmärksamma om det finns individer som verkar
vara känslomässigt överväldigade av händelsen.
Observera att tecken på detta kan vara både personer
med uttalade reaktioner och personer som verkar
starkt frånvarande och har dragit sig undan.

1. Kontakt och åtagande
Ta kontakt på ett respektfullt sätt och respektera att
inte alla vill eller behöver din hjälp. Att etablera kontakt är grunden för att kunna ge stöd. Ofta handlar
det om korta kontakter – men viktig närvaro.
Tänk på
n Presentera dig själv och din roll.
n Fråga efter akuta behov.
n Anpassa nivån av kontakt efter hur stressad
personen är.
n Respektera kulturella skillnader.
n Behåll konfidentialitet i kontakten.

Tänk på
n Var själv lugn – lugn smittar av sig.
n Ta kontakt och uteslut eventuella medicinska
behov.
n Om möjligt ta reda på om det finns en specifik
orsak till att detär särskilt jobbigt just nu. Ibland
kan det dock vara hela situationen i sig som är
överväldigande. Ge erkänsla för det.
n Lämna inte personen ensam.
n Hjälp drabbade att komma i kontakt med nuet
igen använd exempelvis ”grundning”.
n Dela information om vanliga stressreaktioner.
n Uppmuntra till att behålla/skapa rutiner och
f örutsägbarhet i den nya vardagen.
n När det inte går att stabilisera – hänvisa till
vidare hjälp.

2 Säkerhet och trygghet
Att arbeta för att den fysiska miljön är och upplevs
trygg och bidra till att den drabbade återfår kontroll
och värdighet i situationen.
Tänk på
n Identifiera och åtgärda säkerhetsrisker.
n Låt människor få påverka i frågor som rör dem.
n Följ utvecklingen i media och i sociala medier i
syfte att uppmärksamma eventuella rykten.
n Skydda från exponering av det som påminner.
n Känslomässig trygghet.
n Agera inom ramarna för den utbildning och träning du fått.
n Bygg vidare på det positiva du ser som förenar
människor.
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Bilaga 6

Checklista 2

Psykologisk första hjälpen – användarinstruktion 2/3
n Praktiska handlingar är ett sätt att göra situationen

4. Behovsinventering
Identifiera omedelbara behov, samla ytterligare information och var flexibel när du planerar att förmedla
Psykologisk första hjälpen. Var vaksam på att det
inte förbli en intervju utan se till att behovsinventeringen görs i dialog med den drabbade. Du bör vara
flexibel.

begriplig. Men det kan samtidigt aktivera smärta
eftersom att de blir ett bevis på hur situationen är
nu och ger en föraning om framtiden. Att exempelvis fylla i ett formulär om sin försvunna dotter
eller informera närstående om vad som har hänt är
smärtsamma bevis på att det som hänt har hänt
n Att engagera sig i praktiska behov innebär att ge
socialt stöd. Ibland finns en missuppfattning att
de som ”endast” ger praktiskt stöd inte behöver
särskilda kunskaper om krisstöd.

Ta reda på:
n Hur upplever personen det som hänt?
n Finns närstående eller annan person som behöver
kontaktas?
n Vilken information efterfr gar den drabbade?
n Har personen särskilda behov till exempel funktionsvariationer, sjukdom och behöver tillgång till
sin medicin, eller särskilda språkbehov?
n Utrycker personen vilja att hjälpa till?
n Vilka resurser finns bland drabbade som kan
komma till användning?

6. Socialt stöd
Att etablera kontakt med andra st dpersoner inklusive närstående, nätverk och andra stödinsatser i
samhället.
Tänk på
n Emotionellt stöd av närhet genom att lyssna,
först och förmedla känslor av acceptans.
n Underlätta och uppmuntra kontakt med
närstående och nätverk, tillhandahåll telefon,
sociala medier etc.
n Uppmuntra både till att den drabbade söker stöd
av omgivningen och ger stöd till sin omgivning,
det bidrar till känsla av sammanhang.
n Håll ihop familjer och grupper.
n Att du som stödperson är en betydelsefull vägvisare i hur socialt stöd kan förmedlas, både för
drabbade och i kontakter med deras nätverk.

5. Praktiskt stöd
Att erbjuda praktiskt stöd till drabbade genom att engagera sig i de omedelbara behoven. Låt människor
vara delaktiga.
Tänk på
n Identifiera de mest akuta behoven.
n Vid behov hjälp till att sortera och prioritera
bland behoven.
n Involvera den drabbade i beslutsfattandet och hur
behovet ska hanteras.
n Aktivt deltagande kan bryta passivitet och bidra
till att människor blir aktörer i sina egna liv.

Socialt stöd
Detta kan socialt stöd innebära:
n Känsla av tillhörighet” .
n Känsla av att vara behövd.
n Att vara en del av ett sammanhang/gemenskap.
n Att bli återförsäkrad om sitt eget värde.
n Pålitlighet, att det finns andra att lita på.
n Att få råd och information.
n Praktiskt och materiellt stöd från vänner och
omgivning.

Praktiskt stöd
n Genom att bryta ned situationen i hanterbara enheter kan den närmaste tiden upplevas hanterbar.
Vardagliga aktiviteter som vi normalt ägnar oss åt
lugnar, ger värdighet och återupprättar en normalitet i det onormala.
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Bilaga 6

Checklista 2

Psykologisk första hjälpen – användarinstruktion 3/3
7. Information om reaktioner och
bemästring
Att normalisera vanliga stressreaktioner och ge stöd i
att hantera dem.

8. Fortsatt stöd
Att stödja och orientera drabbade i vilket stöd som
kan vara aktuellt nu och framöver samt hur de får
tillgång till stödet.

Tänk på
n Förmedla grundläggande information om 
vanliga stressreaktioner.
n Förmedla informationen genom att tala lugnt
och använda enkla ord.
n Beskriv vad som händer och vad som kommer
att hända.
n Dela bara information från bekräftade källor.
n Var beredd på att få mäta olika känslouttryck
som ilska, frustration, aggression.
n Tala om balansen mellan att skydda sig och
konfrontera det som påminner om det svåra
(i det akuta skedet är det främst viktigt att
skydda sig för att hjälpa kroppen att lugna sig).
n Stöd personen i att uppmärksamma vad hen
finner vila i och mår bra av.
n Lyft fram det som personen gjort bra (hjälpt
någon annan; tagit hand om sig själv).
n Var beredd på att hantera känslor av skuld och
skam, och andra starka negativa känslor.
n Var beredd på att få hantera sömnproblem och
var vaksam på missbruksproblem.

Tänk på
n Förbered dig genom att känna till vilket tillgängligt stöd som finns inom region och kommun
(sjukvård, juridisk hjälp, kurator, krisstöd).
n Om det finns patient eller anhörigföreningar som
den drabbade kan ha nytta av.
n Länka vidare till religiösa företrädare vid behov
n Var noga med att avsluta er kontakt på ett bra sätt
eller informera om när och hur ni kan ha kontakt
framöver (det beror på din roll).
9. Självhjälp för stödpersoner
Att ta hand om sig själv och sina kollegor och uppmärksamma behov.
Tänk på
• Att värdera din egen motivation för att utsätta dig
för de olika situationer du kan hamna i samband
med uppdraget.
• Se till att ha regelbunden kontakt med kollegor
och chefer.
• Acceptera att du inte kan ändra allt.
• Arbeta i par eller i grupper.
• Avsätt tid för egen återhämtning och kroppsvård.
• Utveckla flexibilitet, tålamod och tolerans.
• Kontakta regelbundet familj och vänner så att de
kan ha koll på dig.

Referenser

Psykologisk första hjälp. Handbok för stödpersoner © Uppsala universitet, 2017 Översättning: Kerstin Bergh
Johannesson, Kristina Bondjers, PerOlof Michel. Kontakt: katastrofpsykiatri.uu.se
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44615/9789241548205-swe.pdf?sequence=69Os
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Bilaga 7

Checklista 3

Checklista – förbered dig för ditt uppdrag
För din egen och andras säkerhet ska du planera din personliga utrustning inför en insats.
Förvara din utrustning i en väska som är lätt att transportera.
Utrustningens behov kan variera beroende på uppdrag, men följande lista är bra att utgå från:
n Krav – ID-handling
n Material för uppdraget och Röda Korset väst
n Mobiltelefon och laddare
n Betalningsmedel
n Promenadvänliga och bekväma skor med ombyte
n Strumpor eventuellt stödstrumpor med ombyte
n Klädombyte
n Vattenflaska
n Hygienartiklar
n Personliga mediciner
n Anteckningsmaterial
Gå inför varje uppdrag igenom självbedömningsformuläret. Är du utifrån uppdraget och din
dagsform, rätt person för uppdraget?
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Bilaga 8

Checklista 4

Ta hand om dig själv
Som Krisstödjare har du ett eget ansvar för att du även tar hand om dig själv, före under
och efter ett uppdrag. Följande råd och tips kommer från Psykosocialt stöd – förebygga och hantera
stressreaktioner (Rednet).
Innan ett uppdrag:

•
•
•
•

Ta reda på vad som förväntas av dig, vilket stöd och utbildningar som finns tillgängliga för dig.
Fråga efter en uppdragsprofil för det aktuella uppdraget
Fundera igenom hur mycket tid du kan avsätta och gör en plan
Berätta om uppdraget för din familj och vänner – det underlättar deras förståelse för att du
avsätter tid och gör det lättare att tala om uppdraget tillsammans.

Under uppdraget

•
•
•
•

Behåll kontakt med vänner och familj, berätta för dem om ditt uppdrag.
Var en god kollega och utnyttja själv stödet från kollegor. Undvik ensamarbete.
Var medveten om dina begränsningar: Vad du orkar med och vad som är viktigt för dig.
Håll regelbunden kontakt med frivilligledare och kollegor

Efter avslutade pass eller uppdrag:

• Stress i sig är inte farligt, men stress utan återhämtning belastar. Därför är det viktigt att vara
extra snäll mot sig själv tiden efter insats.
• Planera in tid för ledighet! Inget mer extraarbete.
• Gör saker som du tycker om: lyssna på musik, ät en god middag, umgås med vänner
• Om du vill och behöver prata, gör det med personer du är trygg med.
• Var med på sådant som för dig att skratta
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9. Material
Så minskar du din oro
Dela gärna ut broschyren. Tips på svenska, engelska, arabiska och dari. Broschyren finns på Rednet och hittas
lättast genom att söka efter “Material om psykosocialt stöd på olika språk”, och därefter leta upp broschyren i
mappen
Tips och råd kring psykisk ohälsa
Kan vara till hjälp för stöd till närstående. Materialet finns samlat på Röda Korsets webbhubb.
Safe places
Idag finns även digitala hjälpmedel. Denna app är för barn och har tagits fram av Rädda Barnen.
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Anteckningar
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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 Korset 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.rodakorset.se

