
INLEDNING 
 
Varje dag gör frivilliga i Svenska Röda Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund skillnad 
för barn i Sverige. Kretsar och lokalföreningar erbjuder läxhjälp, läger, sociala mötesplatser, 
fritidsaktiviteter och mycket mer. När barn deltar i verksamheter, antingen i verksamheter 
som riktar sig specifikt till barn eller då barnet följer med en förälder som deltar i 
verksamheten, finns det omständigheter som kan vara bra att tänka på och som skiljer sig från 
verksamheter där enbart vuxna deltar.  
 
Kretsstyrelsen är alltid ytterst ansvarig för all verksamhet. Det innebär också att de är ytterst 
ansvariga för att frivilliga i verksamheterna följer de rutiner, riktlinjer och policys som finns.  
Alla frivilliga, i verksamheter där barn deltar, har ansvar för att barn som deltar är trygga i 
verksamheten. Av den anledningen har Svenska Röda Korset tagit fram dessa rutiner. De 
riktar sig främst till frivilligledare och syftar till att ge dig som frivilligledare stöd i ditt 
uppdrag samtidigt som det ökar skyddet och säkerheten för barn i verksamheten. Rutinerna 
utgör en miniminivå för verksamheter för och med barn inom Svenska Röda Korset.  
 

FRIVILLIGA I VERKSAMHETER DÄR BARN DELTAR 
 

• Frivilliga i verksamheten och verksamheten som helhet, följer de riktlinjer, policys 
och styrdokument som Svenska Röda Korset eller Röda Korsets Ungdomsförbund har 
beslutat om. 

 
• Frivilliga ska följa de rutiner och åtaganden som beskrivs i: 

o Rödakors- och Rödahalvmånerörelsens grundprinciper 
o Svenska Röda Korsets Uppförandekod 
o Svenska Röda Korsets Frivilligpolicy 
o Svenska Röda Korsets Skyddspolicy 

 
Dessa dokument hittas på RedNet1 
 

• Frivilliga ska uppvisa giltigt utdrag från belastningsregistret2. 
 

• Frivilliga är över 18 år. 
 

• Frivilliga ska läsa igenom säkerhetsguiden ”Var försiktig!”. 
 

• Frivillig i verksamheten är aldrig ensam med ett barn utan det måste alltid vara minst 
två frivilliga på plats. 
 

• Frivilliga ger aldrig ut deltagarnas kontaktuppgifter till externa parter, undantag kan 
göras om barn eller vårdnadshavare samtycker. 
 

• En ensam frivillig ska aldrig hjälpa ett barn med intima angelägenheter. 
 

• Frivilliga ska aldrig förvänta sig eller kräva tacksamhet av ett barn, ett barns 
tacksamhet får aldrig utnyttjas av en frivillig genom krav på gentjänst. 

 
1 RedNet / Vår Förening / Styrdokument / Policy 
2 Blankett för att begära ett utdrag ur belastningsregistret hittar du här:  
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/   

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/


• Även samarbetspartners och andra externa aktörer som lyder under Svenska Röda 
Korsets samordning måste formellt samtycka till att verka i enlighet med detta 
rutindokument. Om någon av dessa rutiner inte följs måste detta påtalas och lämplig 
åtgärd vidtas.  

 
 

BARNETS BÄSTA I VERKSAMHETEN 

 
• Barnet ska samtycka till att delta i verksamheten. I den mån det är möjligt, ska även 

samtycke från vårdnadshavare eller god man samlas in. 
 

• Barnen ska vara delaktiga när aktiviteter som berör dem planeras, genomförs och 
utvärderas. De ska bli lyssnade på och ges möjlighet att påverka utformningen av 
verksamheten. 

 
• Verksamheten ska planeras, genomföras och utvärderas med barnets bästa, behov och 

säkerhet i fokus. 
 

• Verksamheten ska kontinuerligt utvärderas utefter barnets behov och revideras 
därefter. 

 
• Verksamheten ska vara inbjudande, tillgänglig och tillåtande för alla.  

 
• Alkohol eller droger får inte förekomma i någon av Svenska Röda Korsets 

verksamheter. Detta kan du läsa mer om i Svenska Röda Korsets Uppförandekod. 
 

• Barn får inte fotograferas utan samtycke från barnet och tillstånd från vårdnadshavare 
eller god man. 
 

• I reportage ska barn anonymiseras, detta kan till exempel göras genom att använda 
fingerade namn och genom att barnen inte förekommer på bild. 
 

• Bilder på barn i verksamheten får aldrig publiceras på frivilligas personliga konton på 
sociala medier eller liknande. 
 

• Bilder som av barnet kan uppfattas som privata ska aldrig tas och om så sker ska de 
genast raderas. 
 

 
 

OROSANMÄLAN 
 

• I Sverige kan både myndighetspersoner och privatpersoner kontakta socialtjänsten, om 
man är orolig för att ett barn far illa. 
  

• Om du misstänker att ett barn far illa, kontakta socialtjänsten i barnets hemkommun. 
Mer information samt en blankett för orosanmälan finns på socialstyrelsen.se och 
orosanmälan.se. 
 



• Om du känner att du behöver stöd i att göra en orosanmälan, kontakta i första hand 
frivilligledare, sedan kretsstyrelsen. Om ytterligare stöd behövs, kontakta 
tjänsteperson, tex genom infoservice.3 
 

• Kretsstyrelsen ska meddelas när en orosanmälan görs. 
 

INCIDENTRAPPORTERING 

• Kretsstyrelsen är ytterst ansvarig för säkerheten i sina verksamheter. Då barn deltar 
har dock alla vuxna ett ansvar för säkerheten. Det innebär att, incidenter som har 
uppstått eller riskerar att uppstå i den egna verksamheten, så som tex kränkningar, 
olyckor och missförhållanden, ska rapporteras internt. Samtliga händelser som har en 
negativ inverkan på deltagare ska rapporteras. Om incidenten rör ett faktiskt lagbrott 
ska också en polisanmälan göras. 
 

• Om du är osäker på om en incident bör rapporteras är det bättre att du rapporterar än 
att du låter bli. 
 

• Incidenter ska rapporteras till incident@redcross.se eller info@redcross.se. Ett 
formulär för incidentrapportering finns på Rednet4. Via de kanalerna kan du också få 
stöd inför och återkoppling på din rapportering. 

 
• Det är viktigt att förklara för personer som är involverade i incidenten: 

- att informationen som du rapporterar är konfidentiell 
- varför du rapporter vidare incidenten och till vem 

- vem du är och din roll samt vad du kan och inte kan göra inom din roll 
- vad som sker härnäst, till exempel hur du kommer agera och hur mycket du kan 
göra. 

 
• Om du känner dig osäker och vill ha stöd, pratar du som frivilligledare först med 

Kretsstyrelsen. Om du är frivillig, vänder du dig främst till frivilligledaren. Om 
ytterligare behov av stöd finns, kontakta infoservice på 0771-199 500 eller 
info@redcross.se.  
 

 

 
3 0771-199 500, info@redcross.se 
4 Sök i Kunskapsbanken på Rednet på  
"Arbetsmiljö - kretsens arbetsgivarhandbok med incidentrapport" 

mailto:incident@redcross.se
mailto:info@redcross.se
http://rednet.redcross.se/

