Var beredd!
När du hör/läser om krissituationer där det kan
bli aktuellt med insatser, börja förbereda dig
hemma:





Ha din utrustning hopplockad
Kontakta din arbetsgivare
Förankra med din familj
Läs mail och sms, så du snabbt kan åka
om det blir aktuellt.

Stå till förfogande för ”din”
myndighet

TACK
för att du
ställer upp!

Tänk på att du skriver ett
avtal med att stå till förfogande för en speciell
myndighet. Stick inte iväg
på en insats för en annan
uppdragsgivare, då fattas
det personer vid den
myndighet som du har
avtal med om de skulle
behöva dig.
Det är också därför som
varje person bara kan ha
ett avtal.

Agerandet som

frivillig
vid insats

Du är en pusselbit i en
stor helhet
Ibland uppfattar man inte
denna helhet, men måste
ändå acceptera situationen
och följa givna instruktioner.

Var flexibel
Varje skarp insats är unik.
Även om du tränat på eller är
inställd på ett visst scenario
så gäller det att anpassa sig
till de behov som finns vid just
denna insats.
En pågående insats kan
också förändras över tid, tex i
omfattning, geografi eller
uppgifter.

Du har inte all information
Du kan uppleva att du får
begränsad information
under tiden. Men var lugn
och verka i det som är.
På en krisplats är det svårt
att nå ut med all information
till alla. Lyssna på din chef.

Gott omdöme
Det är viktigt att du som frivillig använder gott omdöme på
krisplatsen. Det handlar både
om ditt uppträdande och hur
du exempelvis framför ditt
fordon. Om du kör oaktsamt
eller tar onödiga risker så kan
fordonet gå sönder och då blir
insatsen lidande.
Du representerar både din
organisation och en myndighet och ditt uppträdande –
både positivt och negativt –
slår tillbaka på dem.

Tänk och agera säkert
Ta inte risker så att du eller någon annan kan
skadas. Under en insats kan det bli stressigt och
många kan vara trötta. Då är det extra viktigt att
hålla huvudet kallt och tänka på säkerheten.
Det handlar tex om att du inte ska åta dig uppgifter
som du saknar utbildning eller kompetens för.

Sociala medier och
mediakontakter
Tänk på hur du delar bilder
och statusuppdateringar på
sociala medier från en
insats. Det är viktigt att
allmänheten nås av saklig
information från en krisplats.
Om du blir kontaktad av
journalister, hänvisa i första
hand till ansvarig för presskontakter på insatsplatsen.
Uttala dig aldrig som
representant för en myndighet eller organisation.

Uthållighet
När en krisinsats inleds vet vi aldrig hur
länge den ska pågå, eller hur stor den kan
bli. Vi måste tänka på att klara uthållighet.
Därför larmas inte alla in på en gång, utan
oftast tar man dem som finns geografiskt
närmast och ju längre insatsen blir, desto
större geografiskt upptagningsområde
behövs.
Om det blir en långvarig insats kommer vi
också att behöva ”personalrotera”, dvs
man gör en insats några dagar för att
sedan åka hem och vila och kanske
komma tillbaka. Vi behöver fräscha krafter
på plats över tid.

