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Värmdö Sjöscoutkår - Säkerhetspolicy  
Syftet med säkerhetspolicyn är att all verksamhet i Värmdö sjöscoutkår ska bedrivas på ett säkert 
sätt. Policyn understryker vikten av att förebygga risker i möjligaste mån. 
 
Säkerhet 
Alla vuxna i verksamheten har ett fullt ut delat ansvar att verksamheten bedrivs på ett säkert, sätt 
dvs. så att ingen person eller egendom kommer till skada.  
 
Scouterna beskriver i sin policy säkerhet enligt nedan 

” Undvikande av kriser  
Den bästa krishanteringen är den som ser till att kriserna inte uppstår alls. Presidiet1 ansvarar för att 
systematiskt arbeta med att förebygga kriser och varje funktion (exempelvis Scouternas olika 
arrangemangsteam) ansvarar för att komplettera befintlig beredskapsplan med anpassade 
instruktioner kring arrangemangets/aktivitetens beredskap.  
2.3 Utbildning, övning och uppdatering av krisplan  
Alla anställda och förtroendevalda inom Scouterna ska veta hur krisorganisationen aktiveras. 
Nyanställda/nya förtroendevalda ska uppdras att informera sig om beredskapsplanen.” 
 
Omvandlar man det till Värmdö Sjöscoutkår betyder det att avdelningarna och kåren i sin förlängning 
i alla arrangemang skall ha en planering som syftar till att inga kriser uppstår. 
Kårstyrelsen ansvarar för att systematisk arbeta för att förebygga kriser och varje funktion skall ha 
anpassade instruktioner för att eliminera risker och undvika eventuella kriser. 
Alla ledare i Värmdö Sjöscoutkår skall vara uppdaterade om hur man agerar i händelse av en kris.  
 
Nya ledare i Värmdö Sjöscoutkår skall få information om hur kriser undviks och hur man agerar i 
händelse av en kris. 
 
För en säker verksamhet behövs kunskap om de individuella scouternas och ledarnas förmågor och 
behov. AL bör därför se till att sådan information samt övrig hälsoinformation inhämtas från scouters 
föräldrar. 
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Åtgärd vid olycka 2019, Värmdö Sjöscoutkår 

1. Livrädda 

• L - Livsfarligt Läge (åtgärda akut fara) 

• A - Fria luftvägar (ev stabilt sidoläge) 

• B - Andning (puls/konstgjord andning resp. HLR) 

• C – Stoppa blödning (Högläge, Förband) 

• D – Medvetandekontroll (Säkra fri luftväg) 

• E - Kroppsundersökning - Hantera varsamt! 

2. LARMA Räddningstjänst (112), orientera styrelsen om olyckan 

3. Ordna VÄGVISNING till skadeplats 

4. Anteckna personuppgift på skadad (vuxen medföljer om barn om transport till vård), notera 

sjukhus. 

5. Rapportera till anhöriga om: vem som är skadad, vad som hänt, när det hände, var den skadade är 

nu. 

6. Efter avtransport av skadad 

• Håll övriga inblandade samlade 

• Håll obehöriga på avstånd 

• Redogör för inblandande enligt punkt 5. 
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Checklista krishantering 2019, Värmdö Sjöscoutkår 

1. Om behov, följ; “Åtgärd vid olycka 2019, Värmdö Sjöscoutkår” 

2. Bedöm behovet av och vidta säkerhetsåtgärder (exempelvis bevakning, avspärrning, 

utrymning) 

3. Ge psykologisk första hjälp 

o Skapa trygghet och lugn 

▪ Det första du måste göra är att skapa en känsla av trygghet och säkerhet. 

▪ Det andra du behöver göra är att skapa en atmosfär som är så lugn som 

möjligt. 

o Underlätta socialt stöd 

▪ Ensamhet kan förvärra en reaktion i en svår situation. Därför är det viktigt att 

du gör vad du kan för att förbättra scoutens sociala stöd. Hjälp till genom att 

undersöka vem kan scouten kan vända sig till är hen kommer hem? 

o Stärk självtillit 

▪ Att scouterna känner tillit till sina ledare är viktigt för att de ska kunna 

mobilisera sina egna resurser och bearbeta händelsen. Men även självtilliten 

är av stor betydelse. Därför är det viktigt att scouten känner att hen är 

välkommen att fortsätta att delta där det är möjligt. 

o Inge hopp 

▪ Sist men inte minst är det viktigt att skapa en känsla av hopp. Du kan 

exempelvis berätta för dina scouter att de flesta som är med om en kris 

faktiskt brukar återhämta sig av egen kraft så småningom – och att det finns 

bra hjälp att få för dem som inte gör det. Att känna till detta kan ge ett lugn, 

som i sig är hoppgivande. 

4. Bedöm behovet av och ge information om bland annat händelsen och vidtagna åtgärder (ge 

fakta, var tydlig, tala enkelt; upprepa vid senare tillfällen) 

5. Dokumentera och informera uppåt i krisledningsorganisationen (Ledare-Avdelningsledare- 

Kårstyrelse-Distrikt) 

 

Checklista för närmaste tiden efter händelsen: 

6. Bedöm och åtgärda säkerhets- och informationsbehov 

7. Bedöm möjligheten att återgå till normalläge respektive anpassning av arbetssituationen och 

behov av ytterligare insatser 

8. Dokumentera och informera uppåt i krisledningsorganisationen 
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