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Vänner, 
Påsken är över och det visar sig att i stort sett så har Sveriges befolkning följt råden om att  
”stanna hemma”. 

Men vi är alla medvetna om att varje kris ökar utsattheten och allra mest ökar det utsattheten 
hos de allra mest utsatta personerna och grupperna i vårt land, liksom i världen. Här i Sverige 
är det många kretsar – över 70 stycken – som har lagt om sin verksamhet inom ramen för de 
mänskliga resurser de har, för att fortsätta att stödja människors behov. Många kretsar har genom 
att rekrytera nya frivilliga även expanderat sin verksamhet inom områden som stöd till äldre 
och isolerade, eller andra som behöver stöd. Mycket av arbetet med att hjälpa till med inköp av 
mat och förnödenheter, apoteksvaror, med stödjande telefonsamtal för att hålla kontakt, eller en 
promenad – på armslängdsavstånd, sker i bra samarbete med andra civilsamhällesorganisationer 
och kommuner. Ett stort och varmt tack till er alla från oss alla.

Vi har också flera nationella initiativ. Det som snabbt drog igång lokalt, nämligen stöd till  
äldre och isolerade, blev också ett naturligt nationellt initiativ som ledde till ett avtal med MSB.  
Ett bra exempel på när flera civilsamhällesorganisationer tillsammans gör en stor insats.  
Svenska Röda Korset har även en stödtelefon som finns till för att fånga upp den oro som  
många människor känner då alltför många inte har någon att prata med. 

Radiohjälpen gjorde sitt genom att ordna en insamlingskväll till förmån för de organisationer som 
nu är väldigt aktiva i stödet till utsatta medmänniskor. Röda Korset har också fått en del av detta.

Denna folkhälsokris och samhällskris som inte är över ännu orsakar ju förstås att vi kommer 
att bli försenade i våra planer för 2020. Och kanske kommer det att leda till förändrade planer. 
Dagsfrågorna är akuta och just nu testas vi på den fråga som vi har diskuterat mycket under de 
senaste åren: vilka är de allra mest utsatta personerna i mitt samhälle och hur når vi dem, hur 
engagerar vi dem i en verksamhet som stödjer dem? 

I framtiden ligger vår Riksstämma 2021. Ni har nu tillfälle att påverka uppföljningen av 
Riksstämman 2019 och fundera på vad stämman 2021 ska fokusera på. Och ni tar med er 
lärdomarna från den kris vi just nu befinner oss i. Vilka är de mest utsatta i vårt samhälle?  
Vad bör vi i Svenska Röda Korset göra för att reducera deras utsatthet? Och vad ska 
vi ytterligare göra för att bygga vår kapacitet för att göra mer? 

KRETSNYTT  
APRIL 2020

Varma hälsningar

Margareta Wahlström
Ordförande i 
Svenska Röda Korset
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Vi samlar vår information om corona  
på Rednet
Kretsar över hela landet arbetar just nu för att kunna 
möta de samhällsbehov som växt fram som ett resultat av 
coronapandemin. Kretsar ställer om verksamhet, startar 
nytt där det behövs och är med i den digitala omställningen 
i det övergripande krets- och styrelsearbetet.

Genom att följa länken nedan kommer du till Rednets 
samlade coronasidor. Här hittar du stöd och samlade 
verktyg; allt från behovsbedömningar, checklistor för nya verksamheter och frivilligvård. 
Här hittar du även exempel på omställda och nya verksamheter.

https://rednet.rodakorset.se/siteassets/kategorier/tema/coronavirus/

Se Röda rummet med fokus på corona i 
efterhand
Röda rummet som sändes den 21 april kan ses i efterhand i Kunskapsbanken på Rednet. 
Fokus för detta program låg på coronasituationen. Bland andra Martin Ärnlöv och 
Margareta Wahlström medverkade. Det var också mycket om och från kretsar. I efterhand 
kan du titta på sändningen här: 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003108638-R%C3%B6da-Rummet
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Vi klarar det – tillsammans!
Runt om i Sverige ställer nu många lokala kretsar 
om sin verksamhet för att kunna bidra i arbetet med 
coronakrisen. Det handlar om att sprida information 
så att smittan bromsas och se till att de som behöver 
får hjälp att klara sina vardagsbestyr, men också om att 
lugna och dämpa oro relaterad till smittspridningen och 
dess konsekvenser. Vi ser fler och fler exempel på kretsar 
som ställer om för att möta behoven. Här är några 
exempel på vad som händer runtom i landet just nu!

• Röda Korset i Nora stöttar privatpersoner med att handla mat och gå till apoteket:  
”Om man är äldre och inte kan handla själv kontaktar man Nora kommun, så slussar  
de vidare till Röda Korset”.

• Röda Korset i Umeå samlar frivilliga till ett nytt volontäruppdrag kopplat till coronavi-
rusets spridning i Sverige. Målet för verksamheten är att hjälpa personer i riskgrupperna. 

• I Bjurholm – Nordmalingskretsen så arbetar man både med att distribuera mat till 
 riskgrupper och att informera om corona på olika språk till grupper som har svårt att ta 
till sig Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

• I Varberg har Röda Korset och Räddningstjänsten Väst har tecknat en överenskommelse 
om samordning av frivilliga och hjälptelefon med psykologisk första hjälpen.

• I Laholm finns tre rödakorskretsar, som har gått samman i arbetet för att hjälpa 
 personer i riskgrupper med att handla och uträtta enklare ärenden. De har även startat 
en lokal telefonlinje dit oroliga individer kan vända sig för stöd. 

• Göteborgs stad har gett Röda Korset uppdraget att samordna volontärinsatserna i 
 kommunen. Den lokala kretsen kommer att upprätta en telefonlinje för att underlätta 
inflödet av frivilligs engagemang.

• I Hedemora samarbetar Röda Korset med ICA Supermarket i Hedemora. På butikens 
hemsida finns information om hur privatpersoner i närområdet kan beställa hemkörning 
av sina varor via Röda Korset.

• Röda Korset, Örebro Stadsmission och Örebro kommun kraftsamlar för att stötta 
 riskgrupper och samlar yngre volontärer då många ordinarie volontärer är över 70 år.  
Se mer i SVT:s inslag från 19 mars.

• I Lidingö kommun samarbetar Röda Korset med kommunen för att hjälpa äldre  
att lösa problem med bland annat matinköp. 

• Röda Korset i Skärholmen stärker sitt arbete med information på andra språk. 
• I Lund turas erfarna rödakorsvärdar om med att guida och informera besökare  

på  sjukhuset samtidigt som de skolar in nya frivilliga i verksamheten.
• Åre kommun och Röda Korset samarbetar om hemkörning av varor för äldre. 
• I Lindesberg jobbar Röda Korset för fullt med att sy skyddsvisir till sjukvården  

av  overheadblad. Sykunniga volontärer har strömmat till från hela bygden. 
• I Uppsala har Röda Korset ställt om verksamheten för att kunna nå riskgrupper  

och hjälpa till med att till exempel handla mat eller gå ut med hunden.  
På kort tid har 1 100 personer anmält sig.

• I Skellefteå jobbar Röda Korset med att samordna frivilliginsatser för att hjälpa 
 riskgrupper. 600 personer har hittills anmält intresse. 

• I Vellinge står hundratals volontärer från Röda Korset och Svenska kyrkan redo att 
hjälpa riskgrupper i ett projekt med det passande namnet ”Handlingskraft”. 

Har er krets ställt om er verksamhet? 
Skicka gärna ett mejl till info@redcross.se och berätta!
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Ekonomiskt krisstöd till kretsar införs
Den pågående coronapandemin ställer inte bara höga förväntningar på Röda Korset 
lokalt och nationellt i olika typer av insatser, den försvårar högst avsevärt också vårt arbete 
i second hand-butikerna. Många kretsar har försökt ställa om, minskat öppethållande, 
hitta nya frivilliga men också sett sig tvingade till att förhandla om hyror, genomföra 
personalinskränkningar, använda tidigare överskott och kapital till att klara fortsatta 
driftskostnader. 

Situationen på flera håll i landet är så pass ansträngd för flera kretsar och second hand-
butiker att det inte ens finns pengar till att klara kommande månads utgifter, och flera ser 
till och med risken för en konkurs alltmer överhängande.

Svenska Röda Korsets styrelse och ledning vill i detta extrema läge bidra till att kretsar och 
butiker klarar sig. Förutom råd och förhandlingshjälp kommer det att finnas möjlighet 
till ett riktat ekonomiskt stöd för de allra mest utsatta kretsarna. Dels kortfristigt akutlån, 
för hyror, löner, fakturor, i avvaktan på att en krets kan frigöra likvida medel, dels ett 
ekonomiskt stödpaket för kretsar där korta lån är otillräckliga.

Ytterligare information om tillvägagångssätt för att söka om pengar för akut och 
stödpengar kommer att finnas på Rednet. Ingången kommer att vara Infoservice och under 
andra hälften av april finns mer information om tillvägagångssätt klart. Ansökningar 
kommer att avse perioden från 15 mars till 30 september och en skyndsam handläggning 
och beslutsfattande kommer att ske löpande.

Röda Korset på Tradera!
Handeln på nätet ökar för varje år, därför har vi aktualiserat 
samarbetet med Tradera och möjligheten att sälja via 
plattformen och nå ut till 5 miljoner besökare per vecka. 
Detta är också en mycket bra möjlighet att få in intäkter för 
de varor som annars skulle sålts i second hand-butikerna, när 
nu många har svårt att hålla öppet. Behöver er butik hjälp att 
komma igång, kontakta secondhand@redcross.se

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003778877-Internetbutik-Handbok
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Röda Korset informerar och ger socialt stöd 
runt om i Sverige
Tillgång till korrekt information är en fråga om liv 
och hälsa. Genom att öka tillgången till verifierad och 
uppdaterad information kring coronaviruset bidrar  
Röda Korset till att minska desinformation och stilla den 
oro många känner i dessa tider. Informationsinsatserna 
som nu pågår handlar om att öka trygghet och känsla 
av samhörighet i områden runt om i Sverige. Vi lyssnar, 
samtalar och hittar svar ihop.

Vid kriser och katastrofer är vissa grupper mer sårbara än andra. Grupper i befolkningen 
som redan har en socioekonomiskt svag position påverkas oftast mer i en kris än de som 
har en starkare position. Det bor över en halv miljon människor i Sveriges utsatta områden 
och människorna som bor i dessa områden har både en större exponering och sårbarhet. 
På flera håll i landet – bland annat i Göteborg. Malmö och Stockholm – genomförs nu 
informationsinsatser på många språk. Läs mer på Rednet. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vi-informerar-och-ger-socialt-stod-runt-om-i-sverige/

Här hittar du information om hur du kan starta en informationsinsats och bidra med 
psykosocialt stöd till allmänheten:  
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007299617-Nya-verksamheter-
coronaviruset

Stöd kring covid-19 utanför Östra sjukhuset
Från och med måndag den 6 april möts besökarna vid 
Östra sjukhuset i Göteborg av frivilliga från Röda Korset. 
Syftet med insatsen är att stötta sjukvården genom att 
informera besökarna om covid-19 på flera olika språk  
och hjälpa till att hänvisa dem vidare. Våra frivilliga 
bemannar ett tält i anslutning till sjukhusets entré, och 
finns där för att informera om hur man kan minska sin  
oro och var man kan få vidare stöd. Dessutom sprider man 
Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset  
och covid-19 på 24 olika språk. Tältet är öppet dagtid varje dag, måndag–söndag. 

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/stod-i-talt/
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Tillgång till rätt information – en fråga om liv 
och hälsa
I Skärholmen, Stockholm, samtalar frivilliga från beredskapsgruppen i Skärholmens krets 
och folkhögskolan med boende och delar ut information om corona på torget i Skärholmen 
på olika språk.Farouk Hamzaoui, verksamhetsutvecklare inom Röda Korsets program för 
socialt hållbara städer Skärholmen, träffade de frivilliga på plats den första dagen de var på 
torget:

– Det är tydligt att vår närvaro är mycket uppskattad. Det är många som kommer fram 
och vill prata och ställa frågor. Många efterfrågar information om att förhindra smittan på 
andra språk än svenska, men också om information om vart man kan vända sig om man 
visar symptom och behöver kontakta vården

Läs mer om hur vi hjälper till i coronakrisen lokalt och nationellt här.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/var-narvaro-ger-trygghet/

Så kan anhörigstöd fortsätta trots 
coronautbrottet
Frivilligledarna i Norrtälje och Uppsala har hittat ett sätt att fortsätta verksamheten och 
säkerställa att ingen anhörig ska lämnas ensam och isolerad i en kris. Anhörigstöd handlar 
om att stärka anhöriga i sin roll, främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med 
andra människor i liknande situation.

Men många frivilliga och deltagare i anhörigstöd är äldre som i och med coronaviruset och 
de nya råden inte längre kan träffas fysiskt. Det finns dock kretsar som har hittat en lösning. 
I Norrtälje och i Uppsala har frivilligledarna hittat ett sätt att fortsätta verksamheten och 
säkerställa att ingen anhörig ska lämnas ensam och isolerad i en kris. De har ställt om från 
fysiska gruppträffar till enskilda telefonsamtal där det är frivilligledaren som knyter ihop 
frivilliga och anhöriga.

Den som ringer behöver inte vara psykolog eller kurator utan det räcker långt med att vara 
medmänniska säger Anki som är frivilligledare i Uppsala rödakorskrets och fortsätter:

– Det som behövs nu är att vi ger varandra medmänskligt stöd.

Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/sa-kan-anhorigstod-fortsatta-trots-corona-utbrottet/

https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/halsa-och-vard/coronaviruset---fakta-och-rad/sa-jobbar-vi-i-coronakrisens-sverige/
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Checklista för omställning av verksamhet
Vårt arbete är viktigt i denna situation som troligen kommer att pågå och förändras under 
en längre tid.

Här är några saker att tänka på när vi anpassar våra verksamheter till det rådande läget.

• Gör en behovsbedömning
• Gör en riskbedömning
• Vad behöver kretsens frivilliga för att utföra uppdraget på ett tryggt sätt?
• För frågor och funderingar kring att initiera lokala insatser, kontakta Infoservice:  

info@redcross.se eller telefonnummer 0771-19 95 00.
• En lokal insats ska rapporteras till Tjänsteperson i beredskap, TiB: tib@redcross.se eller 

telefonnummer 08-452 46 50.

Stöd och råd om verksamhet i relation till coronaviruset i kunskapsbanken.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/checklista-for-omstallning-av-verksamhet/

Säkerhet och hållbar frivilligvård i coronatider 
– extra viktigt nu
Nu är det extra viktigt att tänka på välmåendet hos våra frivilliga och att arbeta hållbart, 
säkert och långsiktigt. Just nu pågår ett omfattande omställningsarbete för kretsar runt 
om i landet som en följd av coronaviruset. Ett antal av våra frivilliga kan inte delta i våra 
verksamheter på samma sätt på grund av smittorisken, och rekrytering av nya frivilliga är 
i full gång. En rad nya verksamheter har startat, ställts om eller pausat. Digitala möten, 
inköpsleveranser och samtalsstöd är bara några av de nya initiativ som stöttar upp där 
samhällsbehov finns.

Extra viktigt att tänka på i dessa tider är säkerheten och välmåendet hos våra frivilliga; 
både hos nyrekryterade och hos dem som just nu inte kan delta i verksamheten som vanligt.

Som stöd till kretsar finns nu guiden till hållbart frivilligengagemang. Missa inte heller  
de två filmerna som handlar om säkerhet och frivilligvård i coronatider. Guiden:  
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007110498-Introduktion-och-
st%C3%B6d-av-frivilliga-under-coronakrisen-coronaviruset

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006478477-Tips-och-råd-coronavirus
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ReachMee – råd kring rekrytering av nya 
frivilliga i samband med coronainsatsen
I stort kan du använda ReachMee precis som du gör vid rekrytering av frivilliga till era 
ordinarie verksamheter. Nedan följer några råd kring vilka funktioner i systemet som är 
extra bra att tänka på när ni rekryterar nya frivilliga till en krisinsats. 

Bli volontär i kris – samlingssida för alla nya frivillig uppdrag kopplade till coronainsatsen. 
Här samlar vi alla frivilliguppdrag kopplade till coronaviruset. För att ditt uppdrag ska 
publiceras på denna sida måste du under projektdefinition/i steg 1, när du lägger upp ett 
nytt projekt välja.

Många kretsar har ställt om sin verksamhet eller är i färd att göra det i och med corona-
utbrottet i Sverige. Tack vare våra frivilliga har vi kunnat nå ut och hjälpa många av dem 
som är mest utsatta. I vissa fall har även kretsar behövt rekrytera nya, eftersom många i 
verksamheten själva tillhör riskgruppen eller att de växlat upp och de behöver helt enkelt 
bli fler. För att samla alla de uppdrag där kretsar behöver nya frivilliga som stöttar upp har 
vi gjort en ny samlingssida. Här samlas uppdragen som publiceras med vårt nya digitala 
rekryteringsstöd ReachMee. Vi har även manuellt lagt upp länkar till andra initiativ 
där kretsar inte använt ReachMee i sin rekrytering. Kretsarnas annonser har fått stort 
genomslag och många nya frivilliga har redan börjat i verksamheterna. En krets som fått 
uppmärksamhet är Östersund, som har använt ReachMee för samla nya frivilliga men 
också tillsammans med kommunen startat en anmälan för att samla in vilka som behöver 
hjälp. Läs mer om samarbetet här.

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007072938-ReachMee-r%C3%A5d-
kring-rekrytering-av-nya-frivilliga-i-samband-med-coronainsatsen

Beställ rödakorsvästar – de är nu gratis
Rödakorsvästar ökar vår synlighet ute i samhället. Under coronautbrottet är dessa gratis 
att beställa för kretsar. Kretsen får en faktura från Meri, där summan 0 kr kommer att stå. 
Rödakorsvästar och andra profilkläder beställs som vanligt genom Profilbutiken – via Meri.

Varje krets behöver ha egen inloggning till Profilbutiken. Har din krets inte redan det, mejla 
till rodakorset@meri.se så får ni ett mejl med inloggningsuppgifter.

https://www.rodakorset.se/engagera-dig/bli-spontanfrivillig/
https://www.ostersund.se/om-webbplatsen/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2020-04-02-ny-e-tjanst-for-dig-som-behover-hjalp-med-till-exempel-inkop-av-mat.html?fbclid=IwAR0o6MXuT6RXVIfiYPYjTUd7lR2NSyIBD8PZ2f3o1jglqA8Ugvch8kKt61Y
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003800378
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Medmänsklighet ett måste i corona-krisen 
I början av april publicerade Aftonbladet en debattartikel signerad generalsekreterare 
Martin Ärnlöv:

”När krisen är som värst, då måste medmänskligheten vara som störst. Och just nu ser  
vi hur medmänsklighetens uttryck gror som tussilago i vägkanten en solig vårdag.  
Över hela Sverige tar människor initiativ för att hjälpa till på det sätt de kan. Röda Korset 
har 700 lokalföreningar runt om i hela Sverige och många av dem ställer nu om sin 
verksamhet för att kunna bidra i krisen.”

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/RRexMd/medmansklighet-ett-maste-i-krisen

”Att leda en krisinsats” – snabbintroduktion
Coronakrisen har skapat stor efterfrågan på Röda Korsets tjänster. Många kretsar efter-
frågar nu kunskap och verktyg för att leda och samordna krisinsatser i sina kommuner. 
Då de planerade fysiska kurstillfällena ”Att leda en krisinsats” inte kan genomföras, har vi 
istället tagit fram en digital kortvariant av kursen. Den ersätter inte tvådagarskursen, men 
ger en god introduktion till hur vi i Röda Korset arbetar i kriser. Introduktionen kommer 
inom kort att finnas på Rednet så håll utkik! 

Har kretsen beredskap för fler kriser?
Svenska Röda Korset har under de senaste åren verkat för att rödakorskretsar i alla 
kommuner ska ha förmåga att agera i olika typer av kriser. Det har visat sig vara värdefullt 
i den nu pågående coronakrisen. Många kretsar tog snabbt egna beslut om att utifrån sina 
beredskapsplaner styra om verksamheten från vardag till kris. Andra svarade upp när 
kommuner och myndigheter bad Röda Korset bistå. 

Just nu är alltså många kretsar sysselsatta med att på olika sätt stötta sjukvården och värna 
hälsan hos våra äldre genom att hjälpa dem uträtta olika ärenden.

Men, sommaren är inte långt borta och med den tillkommer också riskerna för gräs- och 
skogsbränder. Med bränderna 2018 i färskt minne vill vi därför uppmana kretsar som ännu 
inte har samverkat kring en kommunal krisberedskapsplan att på görligt vis försöka få en 
sådan till stånd. Redan gjorda planer bör ses över och uppdateras. 

Era planer med aktuella kontaktuppgifter skickas sedan till info@redcross.se. Då får också 
Röda Korsets TiB, tjänsteperson i beredskap, och nationella krisledningsorganisation 
tillgång till dem om olyckan skulle vara framme. Tillsammans kan vi göra så mycket mer i 
krisen!

Material för arbetet med krisberedskapsplanen hittar ni här

https://www.aftonbladet.se/tagg/roda-korset
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150717-Verksamhetsspecifik-kurs-Att-leda-en-krisinsats
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004009238-Utbildning-Lokal-krisberedskap
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003990958-Material-Lokal-krisberedskap
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Nationell samordning för att hjälpa äldre och 
andra riskgrupper
Sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderat att alla över 
70 år och andra riskgrupper ska stanna hemma för att 
undvika kontakter med andra, stod det klart att ett antal 
av dessa personer skulle behöva stöd i att få hem livsmedel 
och andra varor. Därför har Röda Korset tillsammans 
med fyra andra frivilligorganisationer, i samråd med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
och Sveriges kommuner och regioner, tagit på sig att 
tillsammans försöka lösa uppgiften. Gruppen av ideella organisationer består av Svenska 
Röda Korset, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges 
Stadsmissioner Organisationerna ska samordna sina volontärer runt om i landet och 
samarbeta med kommuner. Mer information finns på Rednet.

För frågor kontakta Infoservice på 0771-19 95 00 eller info@redcross.se

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/nationell-samordning-for-att-hjalpa-aldre/

Läs även mer om uppdraget här.

Vägledning för inköp till riskgrupper
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring 
riskgrupper för covid-19 har behovet av inköp till riskgrup-
per växt snabbt de senaste veckorna. Det är redan över 
50 kretsar som runt om i Sverige arbetar med inköp och 
leverans – helt fantastiskt! Runt om i landet mobiliserar 
nu kretsar för att stötta äldre och andra riskgrupper. Som 
ett led i detta slöts ett avtal mellan Myndigheten för Sam-
hällsskydd och Beredskap (MSB), Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och fem av Sveriges största frivilligorganisationer den 25 mars. 

I Kunskapsbanken på Rednet finns nu vägledningsmaterial för kretsar som arbetar med 
inköp till riskgrupper. Det finns bland annat material till alla kretsar som tagit på sig rollen 
som koordinerande organisation inom ramen för MSB-uppdraget. Genom att i samarbete 
med kommunen distribuera matkassar till riskgrupper kan kretsen få ersättning för rese-
kostnader som arbetet innebär, och kretsarna uppmanas att ta kontakt med kommunen för 
att sätta upp ett samarbete. Det finns även råd och stöd om hur det praktiskt går att arbeta 
med matleveranser. Informationen uppdateras kontinuerligt. Allt material finns samlat på 
Kunskapsbanken. 

Samarbete med ICA kring matleveranser: Svenska Röda Korset har sedan många år ett 
samarbete med ICA. Det är redan idag många kretsar som lokalt samarbetar med ICA-
handlare för att förenkla matdistributionen. ICA har skickat ut information till sina hand-
lare och uppmanat dem att vara behjälpliga när Röda Korset kontaktar dem med frågor 
kring matleverans. Det kan handla om extra öppettider eller andra lösningar som förenklar 
er verksamhet. Ta gärna kontakt med den lokala ICA- 
handlaren och se hur de kan stötta er.

Fo
to

: 
Pa

ve
l K

ou
be

k
Fo

to
: 

Jo
i G

rin
de

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007117898
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007117898-Ny-verksamhet-under-coronainsatsen-coronaviruset
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007117898-Ny-verksamhet-under-coronainsatsen-coronaviruset
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ICA och Apotek Hjärtat skänker 12 miljoner till 
coronaarbetet
ICA, genom ICA Sverige, ICA Stiftelsen och Apotek Hjärtat, skänker 12 miljoner kronor 
till Röda Korset för att kunna hjälpa fler under coronakrisen.

ICA-handlare runt om i landet har engagerat sig för att äldre och andra riskgrupper ska 
få mat levererad hem, och Apotek Hjärtat har vidtagit åtgärder för att säkra tillgången till 
läkemedel. Det arbetet kommer nu att utvecklas och förstärkas ytterligare tillsammans med 
Röda Korset. 

De 12 miljoner kronorna kommer att gå till vårt arbete tillsammans med andra 
frivilligorganisationer för att stötta kommuner att tillgodose mat och läkemedel till 
riskgrupper, men även till stödtelefonen under coronakrisen, närvarande krisstöd utanför 
sjukhus och särskilda insatser i socioekonomiskt utsatta områden under coronakrisen.

Praktiskt stöd till kretsar
Till kretsar som arbetar med mat- och medicinleveranser innebär det här samarbetet också 
praktiskt stöd. ICA Sverige har skickat ut information till sina lokala ICA-handlare med en 
uppmaning att stötta rödakorskretsar som kontaktar butiken. Vilket stöd som ICA erbjuder 
lokalt avgörs utifrån kretsens behov och vilka möjligheter ICA-handlaren har. Vi uppmanar 
därför alla kretsar som har behov av stöd att kontakta sina lokala ICA-handlare för att se 
om och i så fall vad de kan stötta med. Exempel på sådant som kan vara till hjälp är:

• Trygga betalningslösningar 
• Separata öppettider för att undvika köer
• Packa matkassar
• Sponsring av fika/lunch till frivilliga

Apotek Hjärtat har också tagit fram rutiner och riktlinjer så att medicinleveranser kan ske 
på ett tryggt sätt i samarbete med det lokala apoteket. De sponsrar också frivilliga med 
handsprit i mån av tillgång. På Kunskapsbanken hittar du rutiner och information:  
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/vagledning-for-inkop-till-riskgrupper/
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Röda Korset har startat stödtelefon i 
coronakrisen
För att möta den oro som många människor upplever på 
grund av coronakrisen har vi nu startat en stödtelefon dit 
alla som vill kan ringa för att prata om sina tankar och 
upplevelser.

Coronavirusets spridning över världen har påverkat alla, 
direkt eller indirekt. Riskgrupper uppmanas att stanna 
hemma för att undvika smitta men alla behöver på ett eller 
annat sätt förändra sitt vanliga beteende. Detta kan skapa oro och stress och för att bemöta 
behovet av att få dela med sig av sina tankar öppnar vi nu en tillfällig stödtelefon.

Syftet med stödtelefonen är inte att ge medicinsk bedömning, samtal av det slaget  
kommer att hänvisas vidare till exempelvis 1177. Telefonen kommer att bemannas av  
både tjänstepersoner och frivilliga som alla har erfarenhet och utbildning i psykologisk  
Första hjälpen samt får löpande uppdatering kring coronaviruset baserat på underlag  
från myndigheterna. Röda Korsets stödtelefon under coronakrisen: 0771-900 800,  
öppen måndag till fredag 12.00–16.00. Alla samtal är anonyma.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/stodtelefon-under-coronakrisen/

Röda Korset bistår Socialstyrelsen med 
donationer från företag med hjälp av Bring
På begäran av Socialstyrelsen har Röda Korset åtagit 
sig att hjälpa till att kanalisera mindre mängder 
sjukvårdsutrustning och skyddsmateriel som donerats av 
företag och privatpersoner. Den som vill skänka materiel 
hänvisas nu till Röda Korset. På rodakorset.se finns en 
förteckning över de produkter som efterfrågas och ett 
formulär att fylla i. 

Information om vad som donerats delas med Socialstyrelsen. Vår beredskapspartner Bring 
lagerhåller produkterna tills de behövs. När Socialstyrelsen meddelat vad som efterfrågas 
och var, levererar Bring det till mottagaren. Första Bring-transporten i den här insatsen 
skedde redan i mars, när Vattenfall donerade 400 000 munskydd till vården!

Läs mer om uppdraget i vårt pressmeddelande som gick ut den 3 april.

https://www.rodakorset.se/om-oss/pressrum/
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Nu finns ny riktlinje om materiellt bistånd
Runt om i Sverige ställer vi nu om vår verksamhet och det 
är många kretsar som gör en viktig insats för att kunna 
bidra i arbetet med coronakrisen. Att möta grundläggande 
humanitära behov med materiellt bistånd kan vara ett sätt 
att möta behoven hos dem som befinner sig i särskilt svåra 
livssituationer. En ny riktlinje ger stöd i det arbetet.

I den strategiska inriktningen för 2020–2023 fastställer 
vi att vi ska öka vårt fokus på att möta människor i 
situationer där risken för utsatthet är extra stor och möta de största humanitära behoven i 
varje kommun. 

På Riksstämman 2019 togs beslut om att ta fram riktlinjer gällande materiellt bistånd och 
utreda frågan om ekonomiskt bistånd. Nu är riktlinjen framtagen och den finns här:  
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007406578-Riktlinje-f%C3%B6r-
materiellt-bist%C3%A5nd

Riktlinjen ger vägledning till kretsar, frivilliga, förtroendevalda och anställda i hur  
Svenska Röda Korset beslutar om och tillhandahåller materiellt bistånd. 

Kommande webbinarium
Den 11 maj klockan 17.30–19.00 hålls ett webbinarium om utredningen gällande ekono-
miskt bistånd. Johanna Saunders, tematisk rådgivare i socialrätt som ansvarar för utred-
ningen presenterar hur arbetet med utredningen fortlöper och det finns möjlighet att ställa 
frågor och lämna synpunkter. Information om anmälan och deltagande kommer på Rednet. 

Läs mer på Rednet.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/materiellt-bistand/

Ökade öppettider för läxhjälp online
Då många unga nu studerar hemifrån finns ett ökat behov av stöd. Röda Korsets 
Ungdomsförbund skalar därför upp sin digitala tjänst Läxhjälp online.

På nätet driver Röda Korsets Ungdomsförbund läxhjälp som nu är öppen måndagar  
till torsdagar från klockan 17.00 till 21.00. De som hjälper till med läxorna är frivilliga  
i Röda Korsets Ungdomsförbund. De frivilliga är inte utbildade lärare men gör sitt bästa 
för att svara på frågor. Tjänsten Läxhjälp online som är gratis och anonym är riktad till 
barn och ungdomar som går i grundskola eller på gymnasiet. Användaren chattar eller 
ringer in via hemsidan där det även går att bifoga bilder och filer med skoluppgifter.

Besök http://www.läxhjälponline.se och dela gärna länken med de som kan behöva den.

Läs mer i artikel i DN om Röda Korsets Ungdomsförbunds läxhjälp: 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/de-hjalper-elever-med-laxorna-pa-natet/

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/okade-oppettider-for-laxhjalp-online/
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Insamling för kris och katastrof har startat 
I mars lanserade vi en insamling för vårt arbete i kriser och katastrofer runt om i världen. 
Just nu gör Röda Korset i många länder stora insatser för att sprida information, stötta 
sjukvården och hjälpa människor som drabbas av coronaviruset och covid-19 på olika 
sätt. I Sverige sprider vi bland annat information om hur man skyddar sig själv och andra, 
hanterar oro och flera av våra lokala rödakorsföreningar har aktiviteter för att hjälpa dem 
som på olika sätt behöver stöd. 

För löpande information om insamlingen och insamlingsmaterial för utskrift läs mer här: 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007152798-Insamling-
Akutinsamling-Corona-

Internationell insamling till kampen mot 
corona är igång
En appell har gått ut från Federationen och ICRC för att 
kunna hjälpa människor som är drabbade av coronavirusets 
utbrott.

De beräknar att 1,5 miljarder kronor kommer att behöva 
samlas in, men observera att siffran ofta kan revideras allt 
eftersom behoven förändras. Sverige har hittills bidragit 
med 7 miljoner kronor och just nu är den globala appellen 
finansierad till 29 procent. Det finns alltså fortfarande enorma behov.

Här är några exempel på vad pengarna från denna insamling går till:

• I Kina hjälper vi på många olika sätt. Vi avlastar sjukvården och delar ut skydds-
utrustning. Röda Korsets team bistår också vid sjukhusentréer i Kina, där vi screenar 
besökare med feber.

• I Italien hjälper vi bland annat till med sjuktransporter, delar ut skyddsutrustning och 
ger information och psykosocialt stöd.

• I Spanien stödjer vi bland annat sjukvården och hjälper människor i riskgrupper.
• I Sydkorea har tusentals hjälpkitt delats ut till människor som sitter i frivillig karantän 

 i sina hem. Kitten innehåller skyddsmask, handskar och termometer.
• I Nepal florerar många rykten om viruset. Vi arbetar med att minska dessa genom 

 spridning av korrekt information.
• I Iran stödjer vi bland annat vården och sprider information om viruset.
• I Libanon bistår vi med sjuktransporter och hjälper till med desinfektion på platser där 

viruset har upptäckts.
• I flera andra länder ger vi också psykosocialt stöd för att möta oro bland människor.  

Vi har också gett stöd till människor som satts i karantän.
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Vårkampanjen 2020 ställs in! 
Som vi informerat tidigare ställs vårkampanjen in på grund av den rådande situationen. För 
er som vill och kan bedriva insamlingsarbete så har en affisch skickats till alla kretsar som 
ni kan sätta upp i skyltfönster eller på annan lämplig plats. Det finns även bössbanderoller 
för utskrift som mejlas till er tillsammans med information om vilket arbete som bedrivs 
just nu i Sverige och i världen. Har ni några kampanjspecifika frågor så hör av er till  
Kassandra.Smith@redcross.se 

Röda Korset ansöker om medel ur 
Radiohjälpens insamling
Radiohjälpen har startat en insamling för coronadrabbade i Sverige och mobiliserar nu för 
att kunna bidra med stöd till exempel föreningars online-aktiviteter som bryter isoleringen 
och kan genom det hjälpa dem som drabbas värst. Under SVT-sändningen ”En kväll 
tillsammans” gav svenska folket över 30 miljoner kronor, med vilka Radiohjälpen kan 
stödja organisationer som jobbar med riskgrupperna. Röda Korset är en viktig aktör i 
coronakrisen, och kommer att ansöka om medel. Pengarna kommer att användas till digital 
läxhjälp, stödtelefonen, medmänsklighet i vården och trygga mötesplatser.

Stor oro för coronasmitta  
i al-Hol lägret
Vår delegat Fredrik Runsköld, som just avslutar sitt uppdrag 
för ICRC i Syrien, närmare bestämt på fältsjukhuset i al Hol, 
intervjuades av DN och TT. Ämnet var risken för spridning av 
coronaviruset i flyktinglägret.

TFÖ 2020 – fältövningen inställd
Försvarsmaktens stora militärövning Aurora 2020 som skulle genomföras i början av maj 
kommer på grund av coronapandemin att flyttas fram. De övningsmoment där Svenska 
Röda Korset skulle delta, inom ramen för Totalförsvarsövning 2020, kommer därmed att 
behöva ställas in. Alla frivilliga som anmält intresse för att medverka i övningen kommer 
personligen att informeras om detta.
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Redigeringsbara mallar för tryck finns nu i 
Föreningsbutiken 
Vi har nu redigeringsbara mallar för tryck. Exempelvis kan du skriva öppettider för butik.

Här ser du allt som erbjuds (inlogg krävs).

https://e-handel.atta45.se/System/TemplateNavigate.aspx?p=Online&l=t&view=300&cat=%
2FRedigerbara%20mallar%20f%C3%B6r%20tryck

Nya skyltar finns nu att ladda ner för utskrift
Nu finns det nya skyltar att ladda ner i Kunskapsbanken om till exempel butikens  
ändrade öppettider, och att man ska hålla avstånd från varandra i butiken.  
Ladda ner, fyll i och skriv ut! 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006783298-Second-Hand-Material-

Svenska Röda Korsets migrationsrådgivning 
har öppet som vanligt
Svenska Röda Korsets migrationsrådgivning har öppet som vanligt, dvs. tisdag–torsdag 
klockan 09.30–12.00 på nummer 020-415 000. Hit kan enskilda personer, gode män, 
kretsar och frivilliga vända sig med frågor om till exempel familjeåterförening och asyl. 
När det gäller rådgivning på plats har vi valt att anpassa oss något för att kunna fortsätta 
nå ut med information och stöttning samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Istället för att ge rådgivning på plats finns juristerna därför 
huvudsakligen tillgängliga via telefon och mejl för en tid framöver, men rådgivning till 
ungdomar kan även ges till exempel via Skype.
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Ungdomsförbundets riksårsmöte hålls digitalt
Riksårsmötet är Röda Korsets Ungdomsförbunds högst beslutande organ som samman-
träder varje år med ombud från hela Sverige. I år såg vi fram emot att ses i Uppsala den  
5–7 juni, men med tanke på rådande omständigheter och Folkhälsomyndighetens rekom men-
dationer till föreningar har förbundsstyrelsen beslutat att hålla Riksårsmötet 2020 online.

Det positiva är att vi i Ungdomsförbundet redan var i färd med att sjösätta ett nytt digitalt 
demokrativerktyg, som vi nu kommer att anpassa till vår helt digitala sammankomst.  
Mer info finner ni på Rednet, för frågor vänligen kontakta: riksarsmotet@redcross.se

Vill du delta i Riksårsmötet som åskådare? Varmt välkommen att anmäla dig som 
observatör.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cz8EYivH-k6AVY5Pw_ 
TMoY4k6iWocxFLudsvV74zO0BUNTdCVklVUDVPVThaRUhIOVRZM 
VFDN0tCMyQlQCN0PWcu

Digitala mötesakuten – för dig som vill skapa 
bättre möten
Att hålla ett bra och interaktivt möte online kräver ofta ett lite annorlunda tänk än när 
mötesdeltagarna sitter runt samma bord. Behöver du mer stöd och inspiration kring hur 
du kan ha bättre digitala möten? Då kan du – oavsett vilken roll du har som rödakorsare – 
delta i Mötesakuten!

Att träffas tillsammans på samma geografiska plats är oftast något vi föredrar när det 
kommer till möten. Men nu när coronaviruset vänt upp och ner på stora delar av vår vardag 
har de digitala mötena blivit en fantastisk möjlighet för att kunna fortsätta arbetet och hålla 
kontakter med nära och kära. Det är också ett viktigt verktyg för att minska vårt resande 
inom organisationen och ge fler möjlighet att delta utifrån sina respektive förutsättningar.

Tanken med Mötesakuten är att fokusera på hur vi kan skapa kreativa interaktiva träffar/
möten/sammanhang och göra det digitalt. I april erbjuder vi en kort introduktion till hur 
mötesverktyget Teams fungerar samt ett smakprov på hur möten och träffar kan bli mer 
kreativa, engagerande och involverande. Lite längre fram kommer det också fler tillfällen 
där det finns möjlighet att fördjupa dessa kunskaper.

Alla datum, mer information samt anmälningsformulär kommer att finnas på  
https://rodakorset.eduportal.se/tillfallen

Tips och råd på Kunskapsbanken
På Kunskapsbanken finns det nu samlat verktyg för både kretsar och centralt anställda 
kring hur man skapar effektiva och bra digitala möten.

Effektiva möten – tips och råd 
Verktyg för digitala möten – för förtroendevalda

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cz8EYivH-k6AVY5Pw_TMoY4k6iWocxFLudsvV74zO0BUNTdCVklVUDVPVThaRUhIOVRZMVFDN0tCMyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cz8EYivH-k6AVY5Pw_TMoY4k6iWocxFLudsvV74zO0BUNTdCVklVUDVPVThaRUhIOVRZMVFDN0tCMyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cz8EYivH-k6AVY5Pw_TMoY4k6iWocxFLudsvV74zO0BUNTdCVklVUDVPVThaRUhIOVRZMVFDN0tCMyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cz8EYivH-k6AVY5Pw_TMoY4k6iWocxFLudsvV74zO0BUNTdCVklVUDVPVThaRUhIOVRZMVFDN0tCMyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cz8EYivH-k6AVY5Pw_TMoY4k6iWocxFLudsvV74zO0BUNTdCVklVUDVPVThaRUhIOVRZMVFDN0tCMyQlQCN0PWcu
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007038258
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007365318-Verktyg-för-digitala-möten-för-förtroendevalda-i-krets-
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Röda Korsets folkhögskola håller öppet  
– lektioner fortsätter enligt schema på distans
Röda Korsets folkhögskola följer, i enlighet med övriga Svenska Röda Korset, rekommen-
dationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen om hur skolor bör agera i den rådande 
situationen. Sedan onsdagen den 18 mars följer skolan uppmaningen att, när det är möjligt, 
arbeta hemifrån, vilket innebär att alla lektioner numera hålls på distans för att undvika 
smittspridning. Samtidigt håller skolan öppet som vanligt för de deltagare som behöver.

Läs på distans på Röda Korsets folkhögskola!
Är du intresserad av migrationsfrågor, likabehandling och social hållbarhet? Sök en 
distanskurs på Röda Korsets folkhögskola i Stockholm. Skolan har två distanskurser med 
start i höst; Agera utan att diskriminera (25 procent) är en terminskurs med tre fysiska 
träffar. Migration och social hållbarhet (50 procent) löper över två terminer och har sju 
träffar fördelade över läsåret. Varje träff på skolan är två sammanhängande dagar, där 
emellan är det distansstudier. 

På Röda Korsets folkhögskola studerar du i en trivsam miljö med stor öppenhet och en 
spännande blandning av människor. Röda Korsets grundprinciper ligger till grund för 
verksamheten. Sista ansökningsdag är den 15 april men antagning sker löpande till dess  
att kurserna är fyllda. Läs mer om hela kursutbudet och ansök via skolans hemsida  
www.rodakorsetsfolkhogskola.se. Kontakt: fhsk@redcross.se, 08-680 18 71. Välkommen!

Välkommen till vår nya utbildningsportal
Vi öppnar upp vår nya utbildningsportal för att du snabbt 
och enkelt ska kunna gå webbkurser på din mobil, platta 
eller dator.

De grundkurser som alla rödakorsare bör gå (Att vara 
frivillig, Rödakorskunskap, Uppförandekoden) är uppda-
terade på plattformen. Att vara frivillig har genomgått en 
större uppdatering och omarbetning. Vi hoppas att kur-
serna ska göra att du känner dig tryggare i ditt uppdrag 
som rödakorsare. 

Vad ska vår nya utbildningsportal heta? – Tävla och vinn ett fint pris 

Vinnaren får välja ämne och innehåll till en minikurs vi skapar. Vad vill ni i er krets eller 
verksamhet lära er mer om? Missa inte chansen att vinna och få just din kurs publicerad. 

Tryck på länken nedan för att komma direkt till portalen. Börja med kursen Introduktion till 
utbildningsportal. I denna kurs lämnar du också, om du vill, ditt bidrag till namntävlingen. 
Framöver kommer du att logga in på annat sätt men med anledning av att många nya frivil-
liga engagerar sig i samband med coronakrisen, så smyglanseras utbildningsportalen nu. 

Besök utbildningsportalen 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/har-hittar-du-webbkurser/
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https://rodakorsetsfolkhogskola.com/sarskild-kurs/distanskurser/agera-utan-att-diskriminera/
https://rodakorsetsfolkhogskola.com/sarskild-kurs/distanskurser/migration/
https://rodakorset.learnster.com/invitation/d9d6e9e20d8e80e4d478d9dbf44855c0?vendor=svenska-roda-korsetef15c63e181c
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Tack alla kretsar som rapporterat in 2019 års 
ekonomi & verksamhet
I dagsläget har 91 procent av alla kretsar rapporterat in Kretsens ekonomiska 
sammanställning (EKS) och 60 procent har rapporterat in Kretsrapporten för 2019.  
Stort tack till alla er som rapporterat! 

Att kunna visa upp vår fantastiska verksamhet är otroligt viktigt. Den samlade bilden  
av allt vi gör och alla vi når bildar bland annat underlag för kretsstämman, Svenska  
Röda Korsets verksamhetsberättelse och rapport till Federationen, och till alla finansiärer 
och intressenter som stödjer vårt viktiga arbete. Och lika viktigt – en samlad bild över all 
vår verksamhet är något vi internt kan vara stolta över och inspirera varandra genom. 

Därför är det viktigt att alla kretsar tar sig tid att svara så att vi kan ge en fullständig och 
rättvisande bild av allt vi gör.  Kretsens ekonomiska sammanställning (EKS) är nu stängd 
för 2019, men Kretsrapporten finns fortfarande möjlighet att rapportera in. Är du osäker  
på om er krets rapporterat in, vänligen kontakta Infoservice så ser vi över det tillsammans. 

Här kan du kan läsa mer om Kretsrapporten och hur du går tillväga för att rapportera. 

De lokala webbsidorna – vad händer nu?
Projektet ”Ett Röda Korset på nätet” rullar på utan större påverkan av coronaviruset.  
Det som nu ligger i fokus är de lokala webbsidorna, de sidor som i nuvarande form kallas 
för kommunsidor. Det är dock ett namn som inte är särskilt tydligt och därför kommer  
vi framåt att kalla dem för vad de är, lokala webbsidor.

Under vintern och våren har representanter från kretsar över hela landet varit med och 
tyckt till om konceptet och nu har designen och utvecklingen av de faktiska sidorna 
påbörjats.

I början av sommaren kommer vi att behöva frivilliga användartestare som kan testa hur 
sidorna ska redigeras. Är du intresserad av att vara med? Kontakta lisa.haggstam@redcross.se.

Länk: https://rednet.rodakorset.se/nyheter/lokala-webbsidorna---vad-hander-nu

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/rapportering-av-2019-ars-ekonomi-och-verksamhet/
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Nu finns det över 50 rödakorsgrupper
Över 50 rödakorsgrupper finns nu. Två av dessa 
rödakorsgrupper finns i Hedemora. Gunborg Morén, 
ordförande i Hedemora rödakorskrets berättar.

– Under 2018 träffades vi i kretsarna och jag berättade att 
så kommer det nog bli i Röda Korset, att kretsarna ska 
gå ihop. Och de tog emot det med öppna armar! De såg 
framförallt fördelar med att inte ha styrelsearbetet. De ville 
bara ha en grupp, och samla in pengar. Det blir mer ansvar i styrelsen naturligtvis, men jag 
tror att det är bra för Röda Korset.

Hedemora gick samman med de två andra kretsarna i kommunen förra året. Nu är 
Hedemora en kommunkrets med två rödakorsgrupper. Och de är inte ensamma. I februari 
registrerades Svenska Röda Korsets femtionde rödakorsgrupp. Rikstämman 2019 bestämde 
att 715 kretsar ska gå samman till omkring 300 med sikte på januari 2023. När kretsar går 
samman är det vanligt att rödakorsgrupper bildas, ofta för att säkerställa lokal närvaro på 
alla orter eller i geografiskt stora kommuner. 

– I Hedemora har vi Smedby rödakorsgrupp, som bland annat är aktiva i Hedemoras 
Kupan-verksamhet. Det har de varit i flera år och det ville de fortsätta med när vi gick ihop 
i en krets, säger Gunborg.

Hon ser också vikten av att hålla nära kontakt i kretsen:

– En från Smedby rödakorsgrupp kommer att sitta i vår styrelse. Det har jag tyckt har varit 
viktigt. Man tar med sig erfarenhet från alla kretsar. Och så kan styrelsemedlemmen föra 
tillbaka till gruppen på ett bra sätt. Den kontakten är jätteviktig.

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/over-50-rodakorsgrupper/

Missa inte Röda rummet den 5 maj!
Röda rummet den 5 maj sänds klockan 18. Medverkande är bland andra  
Margareta Wahlström. Temat kommer att vara: Ett år efter Riksstämman 2019,  
vad har hänt sedan dess? 

Röda rummet kommer att sändas på Rednet. 
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Ny årsbok från avdelningen Hälsa och vård
Tema för 2019 års årsbok är att möta utsatthet. På grund av migrationslagstiftningen och 
svårigheten att få tillgång till stöd och hjälp från myndigheter, ser vi att våra patienter 
befinner sig i en allt större utsatthet. 

– Min förhoppning är att du som läser vår årsbok får en ökad förståelse kring hur  
utsatthet tar sig uttryck hos vår målgrupp men framförallt att det finns insatser att göra, 
säger Ulrika Wickman, avdelningschef för Hälsa och vård.

Läs hela årsboken på rodakorset.se: 
https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/vardenhetens-arsrapport/

Efterforskning: ”Jag andas lite lättare”
Lena Yohanes, som är migrationsrådgivare, skriver om ett möte i ett efterforskningsärende 
som pågått i 28 år.

Tidig morgon, hör hur jobb-telefonen vibrerar i ryggsäcken. Tar upp den, ser flera missade 
samtal från samma nummer, kastar ett öga på klockan 06.30 – någon är mycket angelägen 
om att få kontakt med Röda Korset, svarar. En andfådd röst säger att hon fått mitt  
brev om ett ”förseglat brev” till henne från Internationella rödakorskommittén (ICRC)  
i Sarajevo. Jag hör på brådskan i hennes röst att hon inte kan vänta en dag längre.  
Förstår henne, hon har väntat i nästan 28 år.

Jag erbjuder mig att komma hem till henne och lämna det, men hon ska bort på kvällen 
och vill komma till Röda Korsets kontor efter jobbet. Jag ger henne kuvertet, hon öppnar 
det inte. Frågar istället vad det står i det. Jag berättar att hennes makes kvarlevor har 
identifierats och frågar om de bosniska myndigheterna redan underrättat henne. Ja, säger 
hon, jag har redan begravt honom. Hon berättar hur maken flydde och om hur hon och 
barnen fördrevs; om åren på flykt ensam med små barn, Jag frågar om det gör någon 
skillnad att veta och att ha kunnat begrava honom. Hon tittar på mig, säger:  
”Jag kan andas lite lättare nu när jag vet var han är.”

Läs hela den gripande berättelsen på Rednet. 
Läs mer om vårt arbete med efterforskning av saknade anhöriga på www.rodakorset.se 
https://rednet.rodakorset.se/nyheter/efterforskning-jag-andas-lite-lattare/

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


