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Krisplan för Nordöstra Götalands Scoutdistrikt

Syfte
Krisplanen är till för distriktets styrelsemedlemmar och ledare för utbildningar och arrangemang i
distriktets regi, så att de har en beredskap och vet vad som ska göras när det uppstår en
krissituation. En händelse kategoriseras som kris när närvarande ledare upplever det som en kris.
Styrelsemedlemmar och ledare ansvarar för att sätta sig in i krisplanen och vad den innebär. De
ansvarar också för att förebygga kriser.
Vad är en kris? En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra medlemmar, vår
verksamhet, eller vårt varumärke. Kris är en händelse där våra egna resurser inte räcker till.
Samtliga händelser som kategoriseras som en kris ska dokumenteras. Dokumentationen är viktig
för att ge en korrekt bild av händelseförloppet vid senare uppföljning, och för att ge förutsättningar
för korrekta beslut även i stressade situationer.

Krisorganisation
Distriktets krisorganisation består av distriktsordförande, ledamot och kassör. Ytterligare
resurspersoner kan tas till hjälp om krisorganisationen beslutar så. Krisorganisationen kallas
samman när en händelse bedöms vara för stor att hanteras av de inblandade själva, om extra stöd
behövs eller om situationen kan få betydande ekonomiska konsekvenser.

Externa kontakter – Media
Endast distriktsordförande eller annan utsedd person har kontakt med media. Detta kan även vara
generalsekreteraren eller ordföranden för Scouternas riksorganisation.
Använd ett gemensamt förutbestämt uttalande. Skriv gärna ett manus att ha till hands vid kontakt
med pressen.
Kommunikation utåt sker främst via Kolmården och Folkunga scoutdistrikts hemsida. Krisorganisationen bestämmer vad som ska stå i meddelandet. I kontaktbladet står vem du kontaktar
för att få hemsidan uppdaterad.

Utbildningar och arrangemang
Vid kurser, utbildningar och arrangemang, exv. hajk, läger eller träffar, i distriktets regi skall
ansvariga för arrangemanget utsett en kontaktperson i styrelsen som är hemma/tillgänglig under
tiden för arrangemanget/utbildningen. Detta för att en krisorganisation ska kunna upprättas så
snabbt som möjligt vid en kris.
På kurser, utbildningar och arrangemang i distriktets regi ska det alltid finnas med minst en
ackrediterad ledare som även varit med i planeringen av arrangemanget.
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Olycka eller allvarlig sjukdom
□

Ledare försätter alla inblandade i säkerhet och påbörjar första hjälpen.

□

Ledare larmar 112 om behov finns.

□

Ledare kontaktar anhörig för att följa med till sjukhus/vårdcentral eller för att mötas upp där.

□

Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala nätverk så som facebook.

□

Ledare informerar ordföranden i distriktet eller någon ur krisgruppen om vad som har hänt.

□

Den som kontaktats aktiverar vid behov distriktets krisgrupp och övriga resurspersoner för att
kunna erbjuda hjälp och stöd till ledarna under och efter händelsen.

□

Ordförande för distriktet informerar vid behov Scouterna riksorganisationen.

□

Ledare och krisorganisation skriver ner och dokumenterar händelsen, var för sig.

Hot eller våld mot deltagare eller ledare
Hot och våld kan innebära fysiskt våld, misshandel, sexuella trakasserier, allvarlig oaktsamhet, allvarlig
ohörsamhet eller hänsynslöshet.
□

Ledare försätter alla inblandade i säkerhet.

□

Ledare larmar 112 om behov finns.

□

Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala nätverk så som facebook.

□

Ledare informerar ordföranden i distriktet eller någon ur krisgruppen om vad som har hänt.

□

Ledare eller ordförande kontaktar anhörig och informerar om vad som har hänt.

□

Polisanmälan upprättas efter överenskommelse mellan ordförande och ansvarig förälder eller i
förekommande fall den drabbade om han/hon är myndig.

□

Den som kontaktats aktiverar vid behov distriktets krisgrupp och övriga resurspersoner för
kunna erbjuda hjälp och stöd till ledarna under och efter händelsen.

□

Ordförande informerar vid behov Scouterna riksorganisationen.

□

Ledare och krisorganisation skriver ner och dokumenterar händelsen, var för sig.

att

Traumatisk händelse
En traumatisk händelse är när någon fysiskt oskadd eller som inte var direkt inblandad i en incident kan
påverkas och behöva stöd. Exempelvis kan det vara dödsfall eller självmord (inom eller utom
scoutdistriktet/arbetsutskottet/arbetsgruppen).
□

Ledare talar med personen eller gruppen.

□

Ledare försöker hindra spridning via sms eller på sociala nätverk så som facebook.

□

Ledare informerar ordföranden i distriktet eller någon ur krisgruppen om vad som har hänt.

□

Den som kontaktats aktiverar vid behov distriktets krisgrupp och övriga resurspersoner för att
kunna erbjuda hjälp och stöd till ledarna under och efter händelsen.

□

Kårordförande/distriktsordförande kontaktar anhörig/förälder och informerar om vad som har
hänt. Observera att dödsbud lämnas av myndigheterna.

□

Ordförande informerar vid behov Scouterna riksorganisationen.

□

Ledare och krisorganisation skriver ner och dokumenterar händelsen, var för sig.
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Kontaktuppgifter i händelse av kris
Nordöstra Götalands distrikts krisgrupp består 2014–03-05 av:
Margareta Ådegren, ordförande

tfn: 070 945 40 04
mail: margareta.adegren@gmail.com

Henrik Lindståhl, Vice Ordförande

tfn: 070 514 91 15
mail: henrik.lindstahl@gmail.com

Stefan Kvist, kassör

mail: kassor@nogscout.se
tfn: 073 418 62 17

Adressuppgifter till krisgrupp och styrelse finns på http://nordostra-gotaland.scout.se/
Distriktets mediagrupp består av:
Margareta Ådegren, ordförande

tfn: 070 945 40 04
mail: margareta.adegren@gmail.com

Scouternas jourtelefon är 08-568 432 22
I normalfallet är det någon av generalsekreterarna, men det kan även vara någon annan anställd.
Den som har ansvar för jourtelefonen ansvarar för att den som ringt till journumret alltid får
respons. Du får respons inom fyra timmar under dagtid, 08.00-18.00, och inom åtta timmar övrig
tid. Om du ringer journumret så bör du alltid berätta kort vad som hänt och hur den som har jour
kan nå dig. http://www.scouterna.se/kontakt/jourberedskap/
Övriga nummer

Tfn

Funktion

SOS- alarm

112

vid alla allvarliga hotande situationer

Polis

114 14

när det inte är akut

Informationsnummer

113 13

Sjukvård

1177

information för allmänheten om allvarliga olyckor och
kriser i samhället, exv naturkatastrofer eller
sjukdomsutbrott.
kontakt och råd när det inte är akut, eller
http://www.1177.se/Ostergotland/ där du även kan få
upplysning om närmaste vårdcentral eller sjukhus.

Giftinformationscentralen 08- 33 12 31
Sjukhuskyrkan
Kvinnojouren

010-103 94 95 Universitetssjukhuset, Linköping
020-50 50 50 Stöd för utsatta kvinnor

Ungdomsmottagningen

010-1033118 Linköping, 010-1059350 Norrköping

Distriktskansliet

013-128565

Kolmården-Folkungas kansli för frågor

013 – 20 75 26 eller växel 013 – 20 60 00. Gäller även Boxholm,
Kinda, Mjölby, Vadstena, Åtvidaberg och Ödeshög.
Social jouren Norrköping
011-15 22 83 eller växel 011-15 00 00. Gäller även Finspång.
Motala socialkontoret 0141-22 53 00 eller växel 0141- 22 50 00
Tranås socialkontoret
växel 0140-681 00
Hultsfred socialkontoret
växel 0495- 24 00 00
Västervik socialkontoret
växel 0490-25 40 00
Sociala jouren Linköping
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Distriktets stödgrupp kan hjälpa till vid stöd och behov av enskilt samtal består av;
Margreth Andersson, Scoutledare med flera års erfarenhet av tjänst och ideellt arbete inom
Svenska Kyrkan. Tfn: 011-171909 (svarar oftast på hemtelefonen) eller 070 329 36 74
Robert Svensson, Utbildare inom Värdebaserat Ledarskap och med i utvecklingsgruppen för
Trygga Möten. Tfn: 0706-56 36 10 , mail: rulle_s@hotmail.com
Andra stöd-nummer _

Tfn

Funktion

Jourhavande Präst

112

Jourhavande medmänniska

08-7021680

stöd nattetid 06-21

BRIS, barnens rätt i samhället

116 111

stöd till alla under 18 år, alla dagar 10-22

Förebyggande Arbete
□ Välutbildade Ledare och scouter – Så många ledare som möjligt ska ha gått Ledarutbildning,
Trygga Möten och förstahjälpen-utbildning. Ansvarig för aktivitet har ansvar för planering av
eftersök och första hjälpen. En bra beredskap hos scouter och ledare förstärker gruppens
handlingskraft i händelse av en olycka!
□ Planering och riskbedömning – Aktiviteter med en tydlig planering minskar risken för olyckor
på grund av missförstånd eller brist på kontroll.. Genomför aldrig en aktivitet om risken för
olycksfall är överhängande. Ansvarig för aktivitet ser till att funktionärer är förtrogna med en
uppdaterad krisplan anpassad efter förutsättningarna. Ha en deltagarlista med kontaktuppgifter.
□ Uppdaterad relevant utrustning – En sjukvårdslåda inte bara vara fylld, det är viktigare att det
som tas med är anpassat efter aktiviteten! Många mediciner och sjukvårdsmateriell har ett
utgångsdatum, ha en förteckning över innehållet över innehållet både för underhåll och
användning. Se över den regelbundet och fyll på det som tagit slut! Kontrollera även övrig
utrustning som båtar, friluftskök, klätterselar och yxor. Listor med kontaktuppgifter och
allergiinformation behöver uppdateras med jämna mellanrum.
□ För fler råd se Ledarboken!
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Övrigt om krisplaner
Basen för denna krisplan kommer från Eslövs scoutkår. Du kan hitta deras krisplan på
http://www.ssf.scout.se/upload/sodraskane/scoutkarer/eslov/Krisplan%202012-04-03.pdf
Scoutkårens ordförande Eva Edberg berättade att man även övat på planen genom att ta fram
några fall som kunde inträffa t.ex en ledare som misskötte sig, en alvarlig olycka etc. och sedan
övade.
Du kan även läsa mer på Scouternas hemsida under http://www.scoutservice.se/utvecklakaren/rekrytera-och-kommunicera/kriskommunikation/ där du även kan ladda ner hur man gör en
krisplan samt Scouternas beredskapsplan.
Studiehandledningen till Trygga möten finns på
http://www.scoutservice.se/files/2012/11/TryggaMoten-studiehandledning.pdf
Webb-kursen om Trygga möten hittar du på http://tryggamoten.se/

Mer om reaktioner vid kris kan du läsa på;
□ Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk_kris
□ Vårdguiden http://www.1177.se/Ostergotland/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Barnoch-unga/Att-hamna-i-kris1/
□ Kriser, av Johan Cullberg http://www.folkbildning.net/sjukvardstolkning/m6_3.htm
□ Psykologguiden http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=144&traumareaktioner

