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Höstlovet är över och nästa milstolpe på detta märkliga år är jul och nyår.

Under den tidiga hösten när vi började ta tag i planering för 2021 och granska vad som gjorts under 
detta år, så bestämde vi också att vi måste börja hälsa på i kretsar och regioner för att återknyta 
kontakter och får en konkret uppfattning om hur det går i vår vidsträckta förening. Dessa besök 
har varit en källa till glädje och mycket stimulerande just för att det blir så mycket tydligare hur 
mycket som faktiskt pågår och hur mycket energi och fantasi som mobiliseras för att verksamheter 
skall startas eller fortsätta på bästa möjliga sätt. Ett flertal regioner har haft både reguljära 
regionrådsmöten och även möten med kretsar just för att planera verksamheten inför 2021.

Vi vet ju att detta år som präglats av covid-19-pandemin både globalt och här i Sverige, har satt 
strålkastarljuset på många redan existerande sociala problem, men också förstärkt dessa och skapat 
nya. Som många känner igen så är det så katastrofer drabbar. De som i vardagen är de mest utsatta 
och marginaliserade i samhället drabbas också hårdast av en kris. Det handlar om förstärkt isolering 
och ensamhet, om ekonomisk utsatthet, om våld i nära relationer och i samhället. Och kanske allra 
viktigast om hopp om en framtid. Det är frågor som Röda Korset arbetar med. Hur kan vi utveckla 
detta område ytterligare? 

Samtidigt tappar vi inte fokus på de katastrofer som händer i världen, som stormar och översväm-
ningar och de många långa brutala konflikter som fortsätter utan paus. Vi fokuserar även på hur vi 
i Röda Korset bidrar till ett hållbarare samhälle och hur vi kan stärka kunskap och medvetande om 
hur mycket det betyder att vi är med i detta bygge.

Nu i dagarna så får vi besked om att pandemin i högsta grad är en fortsatt verklighet. Vi kanske hade 
förhoppningar om en annan sorts vintersäsong. Men nu håller vi modet uppe, tänker på att ta hand 
om varandra och hålla igång och stärka våra verksamheter som är stöd till andra.

Styrelsen har fattat beslutet att vi måste planera för en digital Riksstämma i maj 2021. Vi är inte en-
samma om det. Många andra organisationer har gjort samma val. Riksstämmoplanering skall lägga 
vikt både vid att formella beslut tas på ett säkert sätt och att vi kan ha pass som handlar om att höja 
blicken och tala om de viktiga trender och förhållanden som vi tar in i vår planering för de komman-
de åren. Jag hoppas att ni alla kommer att delta i de samtal som kommer att äga rum framöver.

Och under tiden fortsätter vi att hålla avstånd, tvätta händerna och undvika stora folksamlingar.

Kretsnytt  
november 2020

Rödakorshälsningar,

Margareta Wahlström
Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Vi förbereder oss för att ställa om  
– Riksstämman 2021 blir digital
Utifrån rådande osäkerhet kring spridningen av 
coronaviruset nästa år har Svenska Röda Korsets styrelse 
beslutat att genomföra Riksstämman 2021 digitalt. 
Riksstämman är vårt högsta beslutande organ och för 
att värna om vår föreningsdemokratiska process väljer 
styrelsen inte att ställa in, utan att ställa om redan nu. 

– Det är beklagligt att inse att vi inte kommer kunna 
genomföra en Riksstämma där vi träffas som vi brukar,  
säger ordförande Margareta Wahlström.

– Men i det läge vi nu befinner oss i behöver vi visa på att vi vid behov kan ställa om, se 
möjligheter och hitta framåtriktade lösningar – utan att göra avkall på den förenings-
demokratiska processen. Det viktigaste är att alla riksstämmoombud ska kunna delta på 
Riksstämman på ett tryggt och säkert sätt. 

Datum för Riksstämman kvarstår till 28–30 maj 2021. 

Är du nyfiken på att bli riksstämmoombud? Hör av dig till valberedningen i din krets och 
berätta att du är intresserad. I Kunskapsbanken finns mer information om vad uppdraget 
som riksstämmoombud innebär.

Här finns samlad information om Riksstämman i Kunskapsbanken.

Läs hela nyheten på Rednet: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-forbereder-oss-for-att-stalla-om---riksstamman-2021-
blir-digital/

Nu finns en digital kurs för dig som är 
valberedare
Som vi tidigare informerat om finns nu en digital kurs för valberedare. Kursen ger en 
introduktion till valberedningsuppdraget med fokus på handfasta tips och råd. Den baseras 
på korta föreläsningsavsnitt med inslag av erfarenhetsutbyte och frågor från deltagarna.

Valberedningsuppdraget har ändrats något sedan senaste Riksstämman 2019. 

Nu har alla medlemmar möjlighet att bli nominerade till riksstämmoombud och det är 
kretsarnas valberedningar som har i uppgift att nominera kandidater.

För att valberedningarna ska klara sitt uppdrag på ett bra sätt finns nu en digital utbildning 
att gå. Nästa kurstillfälle är den 11 november. Mer info och anmälan till Så arbetar 
valberedningen
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014579277
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-forbereder-oss-for-att-stalla-om---riksstamman-2021-blir-digital/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-forbereder-oss-for-att-stalla-om---riksstamman-2021-blir-digital/
https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1661343
https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1661343
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Digital eller fysisk kretsstämma?
I ovissheten med pandemin finns det en risk att krets-
stämmorna nästa år inte kan genomföras på samma sätt 
som tidigare år. Om det inte går att ha en fysisk stämma 
rekommenderas en digital kretsstämma genom Teams. Det 
är kretsstyrelsen som beslutar om det ska vara en fysisk 
eller digital stämma. Om kretsstyrelsen väljer en fysisk 
stämma är det viktigt att ni kan säkerställa att ni följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer med avstånd och 
säker hantering av eventuell mat och fika. Om styrelsen väljer en digital finns mycket hjälp att 
få för att stämman ska bli så bra som möjligt. Läs mer om hur ni ansöker om ett Teamskonto, 
hur Teams fungerar och hitta tips för att genomföra en digital kretsstämma på bästa sätt. 

Läs mycket mer om detta på Rednet! Där finns också information om kretsstämmans 
uppdrag, att man kan bjuda in rödakorsare för dialog med mera.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/digital-eller-fysisk-kretsstamma/

Så jobbar valberedningarna i Östersund och 
Laholms rödakorskretsar
Under hösten är det ofta intensivt arbete i valberedningarna 
för att hitta kompetenta personer till olika förtroende upp-
drag. Valberedningen har en viktig roll för kretsens framtid.

Valberedningen i Östersunds rödakorskrets består av  
Ewa Jonsson, Kerstin Magnusson och Lennart Arvius. 
De började sitt arbete direkt efter valet på kretsstämman. 
Valberedningens arbete i Östersunds rödakorskrets har varit 
särskilt viktigt efter kretssammanslagningen, för att synpunkter  
och erfarenheter från alla de tidigare kretsarna ska få representation i styrelsen. 

– Vi tar först kontakt med nuvarande riksstämmoombud, hör reflektioner om uppdraget och 
sedan diskuterar vi vad som är viktigt för kretsen just nu tillsammans med styrelsen. Här är 
det viktigt att både valberedning och styrelse funderar kring profil; riksstämmouppdraget 
gäller ju över hela perioden mellan riksstämmorna, berättar valberedningen i Östersunds 
rödakorskrets.

I Laholms rödakorskrets har tidigare styrelser agerat som både styrelse och valberedning. 
På kretsstämman år 2018 valdes nya personer in i styrelsen och där togs även valberednings-
frågan upp. Kretsstämman beslutade att styrelsen skulle få i uppdrag att hitta en valbered-
ning. Marine Asplid är kretsordförande och är en av dem som blev vald på stämman 2018. 

– Styrelsen började kontakta medlemmar utifrån kandidater med olika kunskaper och 
erfarenheter. Vi pratade igenom lämpliga kandidater att tillfråga. Och tre mycket lämpliga 
tackade ja till uppdraget, säger Marine Asplid.

Läa mycket mer om arbetet i Östersund och Laholm samt valberedningsupdraget på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/valberedningen- 
har-en-viktig-roll-for-kretsens-framtid/
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/valberedningen-har-en-viktig-roll-for-kretsens-framtid/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/valberedningen-har-en-viktig-roll-for-kretsens-framtid/
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Vi insåg att vi inte behövde vänta
Under 2020 har det hittills bildats ungefär 20 kommunkretsar – och 
fler är på gång. Karlskrona är en av dem som tog steget och gick 
samman i våras.

Lars Larsson, ordförande i Karlskrona rödakorskrets, berättar.

– Det har varit svårt att ha kvar kretsar på mindre orter, så mindre 
kretsar har sedan länge gått samman. Det har varit nödvändigt 
för att få ihop styrelser. Parallellt har frågan väckts i vårt 
samverkansråd. Inför Riksstämman gick ombud och ersättare 
igenom handlingarna och vi förstod att det fanns en möjlighet 
att Riksstämman skulle besluta om sammangående. Vi insåg att 
vi inte behövde vänta utan kunde förbereda oss. Så vi bad alla kretsar att ta upp det på 
Kretsstämmorna 2019. På de mindre orterna hade man förstått att vi kan ha kvar vår 
verksamhet och bilda rödakorsgrupper och komma ifrån mycket av det formella arbetet 
med att bemanna styrelser med kassörer och ordförande och annat – det är ju inte så lätt att 
hitta.  Alla sju kretsar sa att de ville inleda arbetet, så det fanns ett inriktningsbeslut redan 
förra året. 

– Med facit i hand kunde förberedelserna ha sett lite annorlunda ut för att säkerställa 
kontinuiteten. Det hade varit bra att diskutera i förväg vilka som kunde tänka sig att gå in 
i en styrelse så att kunskap om alla verksamheterna finns i styrelsen. Det är bra om man 
tidigt säkerställer det.

Läs mycket mer om detta på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-insag-att-vi-inte-behovde-vanta-med-att-ga-samman/

Webbsändning för förtroendevalda och 
frivilliga går att se i efterhand
Den webbsändning som anordnades den 2 november går att se i efterhand på Rednet. 
Sändningen gav utrymme för reflektioner kring det som engagerar, utmanar och utvecklar 
kretsar och organisationen i sin helhet. 

Se sändningen i efterhand i Kunskapsbanken.
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-insag-att-vi-inte-behovde-vanta-med-att-ga-samman/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014729378-Webbs%C3%A4ndning-f%C3%B6r-frivilliga-och-f%C3%B6rtroendevalda
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Det ekonomiska stödet till kretsar förlängs
Coronapandemin har inneburit ekonomiska svårigheter för en del kretsar. Därför har 
kretsar kunnat söka ekonomiskt krisstöd för kostnader under perioden 15 mars till  
30 september 2020. För många har situationen förbättrats, även om utmaningarna finns 
kvar. Därför förlängs möjligheten för kretsar att ansöka om ekonomiskt krisstöd under 
hösten. På Rednet finns mer information om de kriterier som gäller för att kunna få bidrag 
och här ligger ansökningsblanketten. Beslutsgruppen för ekonomiskt krisstöd kommer 
att behandla ansökningar en gång per månad. Om ni som krets som har mer brådskande 
svårigheter, eller om ni har några frågor, går det bra att höra av sig till Infoservice.

Läs mer om det ekonomiska krisstödet till kretsar här:  
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007773337-Kretsar-kan-
s%C3%B6ka-ekonomiskt-st%C3%B6d-corona-

Här ligger ansökningsblanketten: https://redcross-support.web.verified.eu/

Shoppingbudet i Ludvika – ett samarbete för 
att hjälpa riskgrupper
Ludvikakretsen samarbetar med flera andra organisationer för att hjälpa riskgrupper med 
leveranser av livsmedel och andra nödvändiga varor. 

Torsten Åslund, krisberedskapsansvarig, och Barbro Uleander, volontäransvarig,  
Ludvika rödakorskrets, berättar:

Sedan mars 2020 ingår Ludvika rödakorskrets i ett samverkansarbete mellan kommunen 
och frivilligorganisationer för leverans av livsmedel och andra nödvändiga varor till 
riskgrupper under coronapandemin. I kretsen ansvarar krisberedskapsgruppen för  
Röda Korsets medverkan i Shoppingbudet.

I verksamheten ingår att ta emot telefonbeställningar från kunder, plocka och packa varor i 
butik samt hemkörning av varor till kunden. Arbetsuppgifterna fördelas mellan deltagande 
organisationer. Verksamheten är flexibel och anpassas hela tiden efter rådande behov.

Röda Korset har funnits med hela tiden och plockat varor i butik samt haft huvudansvaret 
för utkörningen av varor. Totalt har cirka 20 volontärer varit engagerade.

Samarbetet med Unika Ludvika och övriga aktörer har hela tiden fungerat mycket bra. 
Planeringsschema för bemanning görs vecka för vecka. Skulle det fattas medarbetare 
samråder vi och löser det tillsammans. Avstämnings- och planeringsmöten hålls regelbundet 
med representanter från medverkande organisationer.

Läs hela artikeln om detta arbete på Rednet: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/shoppingbudet-i-ludvika--ett-samarbete-for-att-hjalpa-
riskgrupper/

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007773337-Kretsar-kan-s%C3%B6ka-ekonomiskt-st%C3%B6d-corona-
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007773337-Kretsar-kan-s%C3%B6ka-ekonomiskt-st%C3%B6d-corona-
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/shoppingbudet-i-ludvika--ett-samarbete-for-att-hjalpa-riskgrupper/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/shoppingbudet-i-ludvika--ett-samarbete-for-att-hjalpa-riskgrupper/
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Kurbitsar och kakor ger hopp i Rättvik
Hur kan ensamheten som uppstår vid besöksförbud 
lindras? Och hur kan även äldre frivilliga fortsätta sitt 
engagemang utan att utsätta sig för smittorisk? Rättvik-
Boda-Ore rödakorskrets hittade en lösning som dessutom 
stöttar det lokala näringslivet.

Kretsen kontaktade de äldreboenden de brukar besöka 
i vanliga fall och fick en lista med förslag på saker som 
kunde ge lite avbrott i långtråkigheten. Målarpennor, färger, målarböcker med vackra 
kurbitsmönster, pussel och spel har köpts in hos de lokala handlarna i Rättvik och 
överlämnats till äldreboendena. 

– Personalen ringde mig efteråt och berättade att initiativet uppskattats mycket och att det 
verkligen hjälpt till att få tiden att gå, berättar Marianne Wennström, som är ordförande i 
kretsen.

Men även möjligheten att samla in pengar till kretsen försvåras av pandemin. Många av 
de aktiva insamlarna tillhör riskgruppen 70-plussare och de evenemang som varit viktiga 
insamlingstillfällen har ställts in. Kretsen började fundera på andra insamlingssätt och att 
baka var och en hemma hos sig själv dök då upp som idé. Kretsens utbud gör succé – både 
vid det första och andra tillfället såldes allt slut på en halvtimme. Den tredje gången hade 
mängden bröd fördubblats vilket ledde till 4 500 kronors intäkter på en timme.

– Att så många kommer och handlar och stöttar oss är mycket stimulerande, konstaterar 
Marianne, som med sina 70 år är den yngsta i bakgänget. Hon tillägger dock att 
försäljningen såklart sker coronasäkert!

Läs mycket mer om detta – på Rednet!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kurbitsar-och-kakor-ger-hopp-i-rattvik/
Fo

to
: 

H
el

en
e 

W
ib

er
g



7

Vår hjälp efterfrågad vid influensavaccina
tioner – även under coronakrisen
Varje år bistår flera kretsar vårdcentralerna när vaccinet 
mot influensa ska ges. I år kan förutsättningarna bli 
annorlunda på grund av corona, menar Staffan Bolin  
från Lundakretsen som  snart ska ut på uppdrag igen.

För sex år sedan började frivilliga från Lundakretsen  
hjälpa till med influensavaccinationer. 

– Man gör nytta och det är bra reklam för Röda Korset. 
Och så var det trevligare än vad jag hade förväntat mig! säger Staffan Bolin.

De frivilligas roll är att ta emot dem som ska vaccineras, visa var de ska vänta, hålla 
ordning i kön och lugna dem som känner oro. Staffan tror att årets insats kommer att vara 
annorlunda än vanligt:

– Vi kommer att få hålla distans och kanske kommer vi att ha munskydd. 

– De frivilliga gör en stor skillnad och har en jätteviktig roll, tack vare dem kan vi ta emot 
fler patienter och patienterna känner sig omhändertagna, säger Annica Törnqvist som är 
enhetschef på Vårdcentralen Norra Fäladen.

Vår infoservice har de senaste veckorna fått frågor både från kretsar och vårdcentraler om 
att bistå vid influensavaccineringen. Nu finns nya checklistor som kan användas för att starta 
och genomföra verksamheten och som är anpassade till gällande restriktioner.

Checklistor och underlag vid vaccinationsinsatser i Kunskapsbanken. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/stod-vid-vaccinationer/

Den psykiska ohälsan ökar under pandemin
Den 10 oktober inföll Världsdagen för psykisk hälsa. Inför detta släpptes en rapport från 
Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som visar hur coronapandemin bidrar till 
en tydligt ökad stressnivå hos individen och ökat lidande för samhällen i stort runt om i världen.

Drygt hälften – 51 procent – av de 3 500 personer från sju olika länder som svarat på en 
undersökningen uppger att coronapandemin har påverkat deras mentala hälsa negativt. 
Utbrottet förvärrar människors psykiska hälsotillstånd och gör att tillgången till vård inom 
området minskar. Detta kräver brådskande åtgärder och ökade medel för insatser inom 
psykisk hälsa och psykosocialt stöd.

Här kan du ta del av rapporten.

– Att investera i program som minskar den psykiska ohälsan är bland det mest kostnads-
erffektiva man kan göra i en humanitär insats. Nu mer än någonsin måste vi investera i 
psykisk hälsa och psykosocialt stöd för att hjälpa människor att hantera och klara sig genom 
denna kris, säger Sara Hedrenius, rådgivare inom krisstöd på Svenska Röda Korset.

Läs mer om undersökningen på Rednet. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/Den-psykiska- 
ohalsan-okar-under-pandemin/
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https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360014244497-Checklistor-och-underlag-vid-vaccinationsinsatser
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/stod-vid-vaccinationer/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/greatest-need-listened-importance-mental-health-psychosocial-support-covid-19/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/Den-psykiska-ohalsan-okar-under-pandemin/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/Den-psykiska-ohalsan-okar-under-pandemin/
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Bidra till en rapport om coronakrisens effekter 
för migranter
Svenska Röda Korset ska bidra till Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens 
sammanställning om coronakrisens effekter och nu efterlyses kretsarnas erfarenheter.

Vårt bidrag handlar om hur coronakrisen har påverkat migranters tillgång till sjukvård och 
andra insatser från myndigheter och det offentliga skyddsnätet. Vi kommer att fokusera på 
papperslösa, asylsökande och dem med tillfälliga uppehållstillstånd. Vi genomför intervjuer 
och enkäter med anställd personal, frivilliga och målgrupperna själva. Vi bjuder därför in 
representanter från kretsar till ett webinar då vi kommer att genomföra en fokusgrupp med 
frågor om vad ni har sett i era verksamheter.

När? Den 12 november kl 17.30–19.00 
Var? Teams 
Hur? Anmäl ditt deltagande till johanna.saunders@redcross.se 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/bidra-till-en-rapport-om-coronakrisens-effekter-for-
migranter/

Rödakorsvolontär nominerad till Svenska hjältar
Inger Gretzer Qvick på Röda Korsets vårdförmedling i 
Stockholm har blivit nominerad till Aftonbladets kampanj 
Svenska hjältar. Kampanjen prisar årligen ”vardagshjältar 
som visat prov på mod, civilkurage och medmänsklighet.”

Inger Gretzer Qvick har varit volontär för Röda Korset 
sedan hon pensionerade sig som läkare för tio år sedan.

– Det känns naturligtvis som en stor ära att ha fått den här 
nomineringen, och roligt att vår verksamhet uppmärksammas på detta sätt, säger Inger.

Förutom att träffa patienter (numera digitalt eftersom Inger som 76-åring tillhör en 
riskgrupp för corona) så är hon också medicinskt ansvarig för verksamheten, vilket innebär 
att hon även lägger en del tid på verksamhetsplanering och uppföljning. Ungefär 20–30 
timmar per månad tror hon att det blir som hon lägger på sitt frivilligengagemang.

Vardagshjältarna i kampanjen nomineras till sex olika kategorier och Inger är nominerad 
i kategorin hälsa. Som en del av nomineringen publicerar Aftonbladet en artikel om 
vardagshjälten. 

Här kan du läsa artikeln om Inger i Aftonbladet.

I december utses vinnarna i de olika kategorierna vid en (corona-säker) gala i Stockholm.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakors-volontar-nominerad-till-svenska-hjaltar/
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https://rednet.rodakorset.se/nyheter/bidra-till-en-rapport-om-coronakrisens-effekter-for-migranter/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/bidra-till-en-rapport-om-coronakrisens-effekter-for-migranter/
https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/Ga114V/inger-76-staller-upp-nar-varden-inte-kan
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rodakors-volontar-nominerad-till-svenska-hjaltar/
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Full fart under second handkampanjen
Det har spikats, klistrats, häftats, publicerats och tejpats upp affischer, vippor och annonser 
i hela vårt avlånga land under second hand-kampanjen. Aldrig har så många butiker 
engagerats både ”off line” (i butiker) och online i sociala medier och på Tradera.  
Second hand-kampanjen är med andra ord i full gång! 

Läs mer här om kampanjen här:  https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/
articles/360013530257-Second-hand-kampanj-h%C3%B6sten-2020-

Eller ta en titt här för att se alla fantastiska auktioner som ligger upp på Tradera:  
https://www.tradera.com/campaign/rodakorset?sortBy=MostBids

Julkampanjen närmar sig
Nu finns materialet för julkampanjen för nedladdning och beställ-
ning i Föreningsbutiken. Klicka på länken nedan för att komma till 
För eningsbutiken. För er som anmält er tidigare kommer kampanj-
material förhoppningsvis redan ha landat hos er. För er som har 
second hand-butiker så kan Julkampanjen absolut kombineras med 
befintliga second hand-kampanjen så låt den sitta kvar men satsa på 
skyltningen när julen närmar sig. Interna kampanjdatum för  
julkampanjen är: 15 november till 31 december. 

https://e-handel.atta45.se/System/Login?ReturnUrl=%2fOnline 
%2fDefault&p=Online&pid=LE700

Lär dig mer om krisberedskap
I onlinekursen ”Krisberedskap och totalförsvar i Sverige” 
får du lära dig om hur det svenska krisberedskapssystemet 
är uppbyggt och om Röda Korsets stödjande roll.

Kursen ger exempel på vad vi kan göra, hur vi skapar 
handlingsförmåga och vilka frivilligroller som bör 
finnas i den lokala krisledningsorganisationen. Om du 
vill ingå i Röda Korsets krisberedskap, och bli en del av 
totalförsvaret, är det här en av kurserna som bidrar till att ge dig rätt förutsättningar att axla 
uppdraget. Nyttan av Röda Korsets insatser illustreras också i tre händelser där vi agerat.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/onlinekurs-krisberedskap-och-totalforsvaret/
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Gör en krisberedskapsplan 
I den uppdaterade, fräscha och läsvänliga handboken för lokal krisberedskap finns  
tips och råd till kretsar som vill bygga upp en fungerande krisberedskap.

Har ni ännu inte kommit igång med att skriva er krisberedskapsplan?   
Ta hjälp av handbokens checklista!

Och – när ni är klara – kom ihåg att skicka in planen till Infoservice.

Läs mer: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/allt-du-behover-veta-om-lokal-krisberedskap/

Forshagakretsen: Vi har en plan
På Rednet finns krisberedskapsansvarige Anneli 
Bodins egen berättelse om corona och krishanteringen i 
Forshagakretsen.

– Vi har en väl genomarbetad krisberedskapsplan, vi har 
ett förråd med filtar och täcken, första hjälpen-utrustning, 
ett redigt gasolkök, ficklampor, batterier, vevradio…

– Vi startade planerandet för flera år sedan med ett tjugotal involverade och är idag en 
aktiv ledningsgrupp på sex personer. Vi har en insatsledare som gått en förnämlig central 
utbildning för detta. Vi har till och med haft en nyttig stabsövning där ledningsgruppen 
sattes på prov. Vi har berättat att alla i kretsen på ett eller annat sätt ingår i kretsens 
beredskap för att hantera kriser. Vi har pratat och svarat på frågor på volontärsträffar, 
kretsstämma och andra möten. Styrelsen har fattat nödvändiga beslut om ekonomiska 
mandat vid eventuella insatser. Vi kämpar med att etablera hållbara kontaktvägar till 
kommunens och länsstyrelsens krishantering. Krisen kan komma, vi har gjort allt utifrån  
de förutsättningar som finns.

Läs hela långa beskrivningen av arbetet och planeringen i Forshaga på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-har-en-plan/

Håll koll på krisinformation.se
För att bekämpa lokala utbrott av corona kan Folkhälsomyndigheten införa skärpta 
allmänna råd i en region. På krisinformation.se finns information om regionala råd och 
restriktioner.

https://www.krisinformation.se/

Fo
to

: 
G

un
ill

a 
Pe

rs
so

n

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/allt-du-behover-veta-om-lokal-krisberedskap/


11

Nya krisplaner finns nu
Vi har sammanställt två nya krisplaner som beskriver vilka steg ni förväntas ta i situationer 
där kretsanställd eller frivillig blir utsatt för hot, våld eller råkar ut för någon olycka då de 
befinner sig i kretsens lokaler eller är ute på ett uppdrag för Röda Korset. I en reviderad 
version av Kretshandboken som kommer i mitten av november hittar ni nu följande 
krisplaner:

• Krisplan olycksfall/svår händelse  
• Krisplan dödsfall 

Vi hoppas att ni aldrig kommer att behöva dem, men vi rekommenderar varmt att ni 
bekantar er med dem. 

Glöm inte att ni alltid har möjlighet att få samtalsstöd i frågor som rör uppdraget och 
arbetssituationen genom Falck Healthcare, som Röda Korset samarbetar med. Falcks 
socionomer har stor kompetens och vana av att ge stöd och avlastningssamtal per telefon. 
Stödet är framför allt tänkt att användas när vår ordinarie stödstruktur inte räcker till. 
Tjänsten nås på tel: 08-406 67 17 alla dagar i veckan (08.00–21.00). Uppge ”Röda Korset” 
och koden ”Volontär”.

Nya klagomålsriktlinjer ska hjälpa oss att bli bättre
Nu har Svenska Röda Korset fått en ny klagomålsriktlinje 
som sammanfattar hur du lämnar in klagomål på 
organisationen, våra verksamheter eller hur enskilda 
individer agerar. Utöver riktlinjen finns nu även en helt 
ny sida på webben som vägleder dig som vill lämna 
synpunkter eller klaga. För att göra det så tydligt som 
möjligt formuleras tre vägar in:

Steg 1: Lämna klagomål till din frivilligledare, ordförande eller chef 
Steg 2: Lämna klagomål till Infoservice 
Steg 3: Lämna klagomål genom visselblåsarfunktion

Särskilt om klagomål på vårdverksamheten
För synpunkter och klagomål som gäller Svenska Röda Korsets vårdverksamhet finns en 
separat kanal, i enlighet med särskilda lagar och föreskrifter. Du kan läsa mer om hur du 
lämnar synpunkter på vården här, eller skicka ett mejl till: tyckomvarden@redcross.se

Mer information kommer. Redan nu finns mer information på Rednet kring detta: 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sa-har-klagar-du-pa-svenska-roda-korset/
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Flera nyheter kring ensamkommande barn  
och unga
Den 7 oktober gick regeringen ut med förslag om lättnader 
i regelverket för nya gymnasielagen. Mycket är fortfarande 
oklart kring förslagen men vi följer utvecklingen. Läs mer här. 

På Rednet finns det nu stöd framtaget till kretsar som 
möter unga som omfattas av gymnasielagen. Det nya 
materialet innehåller information som går att dela 
med arbetsgivare och kommuner om gymnasielagen. 
Här finns också information till kretsar om gymnasielagen och om lokal påverkan kring 
ensamkommande barn och unga. Läs mer här.

Röda Korsets Högskola publicerade nyligen en studie som visar att en stor andel bland 
nyanlända barn mellan 16 och 18 år rapporterar höga nivåer av symptom som kännetecknar 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Detta är särskilt uttalat bland dem som kom till 
Sverige som ensamkommande barn från Afghanistan. Läs mer här. 

Vår kommentar på förslagen från den migrationspolitiska kommittén hittar du här. 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nytt-besked-om-nya-gymnasielagen/

Kretsarnas verksamhetsrapportering för 2020 
baseras på enkäter
Kretsrapporten 2020 kommer inte att genomföras i verktyget Frivillig. Istället kommer krets-
arnas verksamhetsrapportering för 2020 baseras på de enkäter som har besvarats löpande 
under 2020, samt ett fåtal kompletterande enkätfrågor som kommer att ställas på årsbasis. 

Verksamhetsåret 2020 har varit ett annorlunda år som i och med corona fått kretsar att 
pausa, ställa om, starta ny men också bedriva ordinarie verksamhet. För att få en bättre 
uppfattning av vilken omställning som gjorts har enkäten ”Kretsens verksamhet under 
coronakrisen” veckovis skickats ut och besvarats av kretsarna. För att bäst ta vara på det 
gedigna rapporteringsarbetet som har gjorts av mer än 400 kretsar, och för att inte kräva 
ytterligare rapportering, kommer kretsarnas verksamhetsrapportering för 2020 baseras på 
de enkäter som har besvarats löpande under 2020, samt ett fåtal kompletterande enkätfrågor 
som kommer att ställas på årsbasis. 

Det är därför viktigt att kretsar fortsätter besvara den veckovisa enkäten, samt de komplet-
terande enkätfrågorna som tillkommer i slutet av året, då de ligger till grund för kretsarnas 
verksamhetsrapportering 2020. Det är även möjligt att rapportera veckor retroaktivt. Ju fler 
besvarade veckor desto bättre, men optimalt minst tre besvarade veckor utspridda under året. 

Här hittar du mer information, frågor och svar samt länk till enkäten. 
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Påminnelse: Rapportering av kretsens ekonomi 
för 2020 görs i ett nytt verktyg
Som vi tidigare informerat kommer ett nytt verktyg för den ekonomiska sammanställningen. 
Du loggar in direkt via en länk som kommer på mejl till kassören och ordföranden i kretsen. 
EKS fylls i och skickas in digitalt med tillhörande bilagor till oss. 

Det är kassörens uppgift att fylla i rapporten, men det är styrelsens ansvar enligt våra 
stadgar att så sker. 

Vi ber er redan nu kontrollera att ni har uppdaterat kretsstyrelsens kontaktuppgifter i Redy 
och särskilt se till att ni anger mejladresserna till ordförande och kassör samt för kretsar 
under nedläggning att uppdatera likvidatorers kontaktuppgift.

Vi kommer att anordna utbildningstillfällen online efter årsskiftet. Såsom tidigare år 
kommer ni även kunna kontakta bokslutsjouren, bemannad av frivilliga och tjänstepersoner, 
som svarar på era frågor när det närmar sig rapporteringsdags.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002725578-Kretsens-ekonomiska-
sammanst%C3%A4llning-EKS- 

Nya lokala webbsidor lanseras nu!
Hur kommer de nya lokala webbsidorna att se ut? Går det 
att rekrytera frivilliga direkt på sidan? Dessa frågor och 
många fler besvarades under den öppna frågestund om 
de lokala webbsidorna som hölls den 21 oktober. Hade 
du inte möjlighet att vara med går det bra att ta del av 
frågestunden i efterhand: https://rednet.rodakorset.se/
nyheter/oppen-fragestund-om-de-nya-lokala-webbsidorna/ 

Nu närmar vi oss lanseringen av de nya webbsidorna vilket kommer att ske i slutet av no-
vember. Det innebär att de gamla (nuvarande) sidorna inte längre kommer att vara i bruk. 

Även om det inte finns någon webbredaktör i kretsen så är tanken att de nya lokala 
webbsidorna ändå ska ge besökaren grundläggande och aktuell information om Röda 
Korset i sin kommun. Mer information om vad kretsen kan göra inför att de nya 
lokala webbsidorna lanseras finns här på Kunskapsbanken: https://kunskapsbanken.
rodakorset.se/hc/sv/articles/360014631438-Lokala-webbredakt%C3%B6rer-
#h_01ENNZ77RV42MEYGEC8SFQ3WAH 

För information och instruktioner för webbredaktörer: Sök på ”lokala webbsidor” 
på Kunskapsbanken eller besök https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/
sections/360004310658-Lokala-webbsidor 
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Bli en av kretsarna i piloten för övningshubbar 
i första hjälpen
I och med den pågående pandemin ställde vi i mars in alla fysiska 
kurser i första hjälpen. För att ändå kunna nå ut med viktig kunskap 
lanserades i maj de digitala kurserna Första hjälpen Online och 
Första hjälpen Barn Online. Kurserna är för både allmänheten och 
för frivilliga och helt kostnadsfria. Det är digitala livekurser där 
deltagaren övar med material som ofta finns i hemmet.

Fram till i dag har vi utbildat över 1 000 personer på detta sätt. Nu 
tar vi nästa steg och vill kunna erbjuda dessa deltagare en  möjlighet 
att öva praktiskt och med HLR-dockor tillsammans med en övnings-
ledare. För att göra detta möjligt ser vi framför oss lokala övnings-
hubbar dit deltagare på online-kurser kan komma och öva. Vi är en av ytterst få organisa-
tioner, kanske rentav den enda som har den organisatoriska möjligheten att göra detta.

Hur går det till? Kretsen utser en eller ett par övningsledare. Personen behöver ingen 
tidigare kunskap eller utbildning inom första hjälpen, utan introduceras i uppdraget och får 
tillgång till färdigt material. Kretsar som är övningshubbar kommer att utrustas med HLR-
dockor och material för övningarna, det kostar inte kretsen någonting. Kretsen behöver ha 
en lokal att genomföra övningar i och någonstans att förvara HLR-dockor och material. 

För att prova hur den här idén fungerar startar en pilot nu under hösten.  
Kretsar som är med i piloten är också med och påverkar den fortsatta utvecklingen. 
Pilotprojektet avgränsas till första hjälpen.

Vill din krets vara med i piloten? Är du nyfiken eller har frågor?  
Hör gärna av dig till Infoservice eller skriv till utbildning@redcross.se.

Du kan också anmäla dig direkt till informationsträffen 17/11 kl. 18.00–19.00

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/ovningshubbar-forsta-hjalpen/
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Kunskapshösten: ta chansen till inspiration  
och lärande
Ta chansen till intressant lärande! Se intressanta föreläsare med erfarenheter från till 
exempel forskningsvärlden, vården, psykiatrin, och våra egna rödakors-verksamheter. 
Välkommen till Kunskapshösten – en satsning på digitala föreläsningar och kurser. 

När du anmäler dig framgår det om föreläsningen/kursen kommer att genomföras  
i Teams eller Zoom. 

Sidan uppdateras kontinuerligt med nya föreläsningar/kurser. Föreläsningarna spelas in  
så du kna se dem i efterhand, du hittar dem längst ner på sidan. Vi säkerställer  
i inspelningen att du som deltagare inte syns.

Exempel på föreläsningar:

– Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer
– Handtag och famntag
– Så jobbar Röda Korset med psykosocialt stöd
– Min psykiska hälsa med Parvaneh
– Från utsatthet till trygghet – så arbetar vi med socialt hållbara städer

Missa inte höstens viktigaste kurser och nätverksträffar. 
Du hittar alla i Kalendariet
Man kan även se i efterhand.
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/kunskapshosten/

FN, UD och Röda Korset anordnade klimattoppmöte
Den 21 oktober bjöd Sveriges regering, Nobelprisbelönade FN:s Livsmedelsprogram (WFP) 
och FN:s kontor för katastrofriskreducering (UNDRR) tillsammans med Röda Korset in  
till Anticipate and Act, ett högnivåmöte där avsikten är att stärka global samverkan för att 
bättre förebygga och hantera klimatkrisens humanitära konsekvenser.

År 2050 kan 200 miljoner människor i världen behöva humanitärt stöd till följd av klimat-
relaterade katastrofer, nästan en fördubbling jämfört med idag. Förutom det stora mänskliga 
lidandet det innebär så skulle en sådan utveckling också innebära dramatiskt ökade kostnader 
för samhällen och för de humanitära insatserna. Men det finns mycket som kan göras för  
att minska dessa risker, inte minst genom förebyggande insatser, beredskap och investeringar  
i att stärka lokala motståndskraft och beredskap.

– Röda Korsets starka lokala förankring i alla världens länder ger unika förutsättningar att 
hantera de allt vanligare katastrofala konsekvenserna av ett förändrat klimat – och stärka det 
förebyggande perspektivet, säger Margareta Wahlström. Därigenom stärks människors och 
samhällens motståndskraft och återhämtningsförmåga. Det är viktiga bidrag för att uppnå  
de globala målen för en hållbar framtid.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/toppmote-i-stockholm- 
om-klimatkrisens-humanitara-konsekvenser/

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/sections/360001131238-Kalendarium-f%C3%B6r-n%C3%A4tverkstr%C3%A4ffar-kurser-seminarier-workshops
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/toppmote-i-stockholm-om-klimatkrisens-humanitara-konsekvenser/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/toppmote-i-stockholm-om-klimatkrisens-humanitara-konsekvenser/
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Stor nätverksträff i Sofielund för att skapa ett 
gemensamt forum för föreningarna i området
Den 30 september arrangerade Röda Korset tillsammans 
med andra organisationer en stor nätverksträff i Sofielund, 
Malmö. Sofielund är en stadsdel i Malmö som länge 
haft olika utmaningar. På senare tid har området blivit 
betydligt bättre och området är på väg att bli av med 
stämpeln ”särskilt utsatt område”. Föreningarna delade 
med sig av sina erfarenheter, vad de kan bidra med, 
samt vilka verksamheter som de har igång just nu. Det 
diskuterades även vilka behov och utmaningar som finns i området. Det deltog cirka 30 
personer från olika organisationer. Nätverksträffen gav många nya samarbeten, relationer, 
konkreta nya aktiviteter och blev startskott till ett lokalt föreningsnätverk – Föreningarna i 
Sofielund! Just nu planerar vi till nästa träff som är den 25 november där vi återigen bjuder 
in föreningarna i nätverket. Träffarna sker inom ramen för det nationella programmet för 
Socialt hållbara städer. Röda Korsets etablering i Sofielund har skett stegvis under 2020 
och bygger på en behovsanalys som guidar oss i arbetet. Viktiga principer för vårt arbete 
är att lyssna in behoven och arbeta nära boende och lokala föreningar för att stärka hela 
områdets kollektiva förmåga. Bildandet av föreningsnätverket är en viktigt grund för vårt 
gemensamma arbete framöver! 

Vilka är vi år 2035?
Projektet 15 år på 365 dagar fortsätter att spana, diskutera 
och klura på hur välden kommer att se ut år 2035, och 
vilken roll Svenska Röda Korset har i den. Sista helgen i 
september samlades ett 20-tal personer från gruppen på ett 
internat i Västerås för att ta vidare arbetet som påbörjats 
digitalt under våren.

Deltagarna hade ägnat sommaren åt att framtids-spana i 
mindre grupper med särskilt fokus på klimat, migration, ekonomi, hälsa respektive politik. 
De spaningar grupperna såg som mest relevanta för Svenska Röda Korset summerades 
och presenterades i Västerås. Grupperna resonerade bland annat kring: ökat polarisering 
i samhället, ökad psykisk ohälsa, klimatförändringar, vår roll som ”leverantör” i 
välfärdssamhället, tekniska utvecklingar som underlättar möten över nationella gränser 
men som kanske också gör oss mer isolerade, nya ekonomiska centrum i världen, större 
flyktingströmmar, samt mycket, mycket mer.

Här kan du läsa mer om du är nyfiken på vad projektet handlar om!

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vilka-ar-vi-ar-2035/

Fo
to

: 
M

ub
ar

ik
 A

bd
ira

hm
an

Fo
to

: 
Rö

da
 K

or
se

t

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360005721057-Material-Socialt-h%C3%A5llbara-st%C3%A4der
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/roda-korset-om-15-ar/
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vilka-ar-vi-ar-2035/
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Har du frågor? Kontakta Infoservice!
Har du frågor kring något av innehållet i detta kretsbrev? Du kan alltid kontakta 
Infoservice. Telefonnummer är 0771-19 95 00, e-post: info@redcross.se


