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Säker och trygg  förening 
1.  Krisplan/krishantering 

IFK Falköping IKs krisplan består av följande dokument: 

- IFK Falkoping IK, Förstasida krisplan 

- IFK Falkoping IK, Plan för krishantering 

- IFK Falkoping IK, Råd till ledare 

- IFK Falkoping IK. Krisgruppens arbete 

- IFK Falkoping IK. Råd till psykosocialt ansvarig 

- IFK Falkoping IK. Råd till Medieansvarig. 

 

Krisplanen hålls levande genom krisgruppens arbete, vilket är beskrivet i 

krisplanen samt delar i årskalendern för ”Säker och trygg förening”. 

2. Olycksfall/akut insjuknande 

Omhändertaget i krisplanen, se kap 1 ovan. 

3. Hjärt- och lungräddning 

Nya ledare skall erbjudas utbildning. Utbilning i HLR skall uppdateras minst 

var fjärde år. Styrelsen ansvarar för att utbildning kan genomföras. 

4. Skyddsutrustning 

Obligatorisk utrustning är alltid: 

Hjälm med galler/visir beroende på ålderskrav. 

Halsskydd 

 

Övriga skydd: 

Axelskydd / arm och bröstskydd 

Armbågsskydd 

Suspensoar 

Ishockeybyxor 

Benskydd 

Handskar 

 

Målvakt bör vara utrustad med bröstplatta och hjälm anpassad för målvakt. 
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5. Besiktning av anläggning/lokal 

6. Brandsäkerhet 

7. Utemiljö 

Utemiljön värderas varje säsong utifrån de parametrar som finns i ”Säker och 

trygg förening”. Vid brister tas kontakt med kommunen. 

8. Resor/transporter 

Se bilaga IFK Falköping IK Trafikpolicy.  

9. Föreningsklimat (värdegrund – rent spel) 

Se föreningens värdegrund i ”Blå tråden”. 

10. Föreningsklimat (skapa trygga miljöer) 

Se bilaga IFK Falköping IK Trygga Idrottsmiljöer. 

11. Föreningsklimat (Alkohol, tobak, doping och 

droger) 

Se bilaga IFK Falköping IK Drogpolicy.  

12. Försäkringar 

Se IFK Falköping IK försäkringsskydd. 

13. Årskalender Säker och trygg förening 

- Målsättningen är att alla ledare skall ha genomgått en utbildning för akut 

omhändertagande (hjärtlungräddning HLR) och får repetera sina 

kunskaper var fjärde år. 

- Krisplanen ses över årligen, telefonnummer uppdateras och man går 

igenom vad personal och ledare behöver kunna. Administratören i 

krisgruppen ansvarar för detta sker i samband med säsongsstart. 

- Krisgruppen ses över varje år i samband med årlig genomgång av 

krisplanen. Krisgruppen ansvarar för detta. 

- Utbilda ledare årligen. 
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- Trafikpolicy, värderas årligen 

- Alkohol och drog policy värderas årligen 

- Utemiljön värderas årligen 

- Föreningsklimat, skapa trygga idrottsmiljöer skall tas upp på minst ett 

ledarmöte årligen 

- Utdrag ur polisregistret vid nya ledare samt var 3:e år för samtliga ledare, 

styrelserepresentant ansvarig 

- Årligen informera ledare om ”Krisplan råd till ledare” 
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IFK Falkoping IK, Förstasida krisplan 

Sven-Ove Svensson, författare och krönikör, Forshaga skriver några tänkvärda rader som vi gärna vill 
ha som inledning till vår krisplan. 

 
Den bästa krisbearbetning vi kunde ha fått 

 
Jag hör till dem som tycker att idrotten ska fostra. Det tror jag att alla föreningar kan. För vår familj 
kom en blomsterkvast och några valhänta ord från en ledare som den bästa krisbearbetning vi kunde 
ha fått. Det begrep varken han eller vi just då. 
 
Missförstå mig rätt. Jag har gått kurs i krisbearbetning och känner den kloke byråkraten som inspirerat 
till alla Sveriges Posom-grupper, kommunernas krisgrupper. 
 
Visst är kunskapen viktig. Visst är det bra om du är förberedd i din förening eller på din arbetsplats. 
Beredd, så du vet vad du ska göra om det som inte får hända ändå händer. Visst är checklistorna och 
alla förberedda telefonnummer och åtgärder bra att ha. 
 
I vår förening blev det inte så. Vi är goda administratörer inom orienteringssporten, vi har allt från 
rörmokare till datamänniskor i klubben, men hantera kriser hade ingen trott att vi skulle behöva. 
 
 
Skulle tappa håret 
Ena dagen var vår fjortonåring en orienterarflicka med viss talang, vars långa ljusa hår syntes fladdra 
mellan granarna. Nästa dag fick hon det hemska beskedet, det där ordet på c som ingen säger. Det 
var inte löparknä, det var en malign tumör i mjukdelarna. Hon skulle få behandling, vi skulle komma att 
veckopendla till Östra sjukhuset i Göteborg och till barnavdelningen i Karlstad. I stället för träning 
skulle hon få sex månaders cellgiftsbehandling och strålning. Det långa ljusa håret skulle falla av, hon 
skulle få peruk. 
 
Just då, en mörk kväll när vi nyligen fått reda på allt detta, ringde det på dörren. Ute på trappan stod 
en klok och varm ledare med en nyinköpt blombukett i näven och några valhänta ord som han gav 
oss. 
 
Vi har ingen aning om vad han sa. Vi minns bara omtanken och värmen, detta att han kom, att 
styrelsen brydde sig. "Vi tänker på er!" stod det på kortet. Jo, han sa någonting, så där som alla ledare 
säger, om att kämpa. 
 
Det gjorde vår fjortonåring. Kämpade. Sjukvården räddade livet på henne och vi vill gärna tro att 
hennes idrottsfostran och envishet hjälpte till en aning med. 
 
Klubben fick behålla en hel familj som medlemmar. Några år senare fick föreningssverige en ny ung 
kvinnlig ledare som begriper att det börjar inte med kontrollplockning, intervallträning och kartkunskap. 
Det börjar med människokunskap och folkvett. 
 
 
Gav oss livsgnistan 
Krisbearbetning? Vår klubb var bra på det, fast ingen hade gått kursen. När krisen kom handlade det 
mest om att bry sig och finnas till, vara varm och klok medmänniska. 
 
Gå kursen, gör det! Men drunkna inte i checklistor och telefonnummer. Kom ihåg att en mörk kväll kan 
en bukett rosor, några ungdomsböcker och ett par valhänta ord vara det som ger en hel familj 
livsgnistan tillbaka. 
Två kvällar senare kom handbollsklubben. 
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IFK Falköping IK Plan för krishantering  
 

När något inträffar som gör att verksamheten blir så påverkad att den inte kan fortgå utan åtgärd kan 
man säga att man har en kris. Det första man tänker på är troligen en olycka där en eller flera 
medlemmar är inblandade. Är det dessutom i klubbens regi som olyckan inträffat så blir agerandet och 
omhändertagandet från föreningens sida av stor vikt. Men en kris behöver inte alltid ha akut karaktär. 
Det kan vara någon som har en personlig kris eller en svår sjukdom vilket påverkar lagkompisarna så 
mycket att verksamheten inte kan bedrivas som vanligt.  
En kris kan också uppkomma ur rykten som sprids. Rykten som kanske handlar om att 
medlemmar/ledare/styrelse håller på med oegentligheter. I föreningen finns en krisgrupp som skall 
kontaktas i alla händelser av kris.  
 

Krishanteringen i IFK Falköping IK bygger på:  
 

Att det finns en fungerande krisgrupp.  
Att alla ledare har utbildning i akut omhändertagande. 
Att medmänsklighet, värme och klokhet får styra. 

 

• Målsättningen är att alla ledare skall ha genomgått en utbildning för akut 
omhändertagande (hjärtlungräddning HLR) och får repetera sina kunskaper 
var fjärde år. Styrelsen säkerställer att utbildningen kan genomföras. 

 

• I samband med ledarutbildningen läggs ansvaret för utrustningen i 
sjukvårdsväskorna på ledarna men styrelsen ser till att materialet finns 
tillgängligt. Mandat ges också till ledare att ta ansvar och gå in och styra upp 
farliga aktiviteter. Klubben står bakom ansvarsfulla markeringar. 

 

• Alla ledare skall ha fått ledarinformationen i krisplanen. Administratören i 
krisgruppen ansvarar för detta. 

 

• Ansvariga i föreningen går igenom relevanta delar av krisplanen vid 
introduktion av nya aktiva, ledare och anställda. Styrelserepresentanten i 
krisgruppen är ansvarig för att så sker. 

 

• Krisplanen ses över årligen, telefonnummer uppdateras och man går igenom 
vad personal och ledare behöver kunna. Administratören i krisgruppen 
ansvarar för detta sker före säsongsstart. 

 

• Krisgruppen ses över varje år vid den årliga genomgången av krisplanen. 
Krisgruppen ansvarar för detta. 

 

Krisplanen består av fem olika dokument;  
 

1. Plan för krishantering 
2. Ledarinformation 
3. Krisgruppens arbete 
4. Råd för psykosocial handlingsberedskap 
5. Råd vid kontakter med massmedia  
De tre sista är avsedda för krisgruppen. 
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IFK Falköping IK Krisplan Råd till Ledare  
 

I en förening kan en kris uppkomma av många olika anledningar. Det första man tänker på är troligen 
en olycka där en eller flera medlemmar är inblandade. Är det dessutom i klubbens regi som olyckan 
inträffat så blir agerandet och omhändertagandet från föreningens sida av stor vikt. Hur framtiden i 
klubben kommer att se ut kan avgöras av hur väl vi hanterar krisen.  
 

En kris behöver inte alltid ha akut karaktär. Det kan vara någon som har en personlig kris eller en svår 
sjukdom vilket påverkar lagkompisarna så mycket att verksamheten inte kan bedrivas som vanligt. En 
kris kan också uppkomma ur rykten som sprids. Rykten som kanske handlar om att någon i klubben 
håller på med oegentligheter. I föreningen finns en krisgrupp som du som ledare skall kontakta i alla 
händelser av kris.  
 

Hur du som ledare agerar spelar en mycket viktig roll. I en akut kris kan det vara svårt att veta vad 
som är bra eller riktigt att göra och vad man kanske ska försöka undvika att göra. På nästa sida får du 
lite stöd i vad du kan och bör tänka på vid olyckor och kriser av akut karaktär. Det allra viktigaste är 
att du försöker vara medmänniska och göra så gott du kan.  
 
I det akuta läget måste du som ledare agera men kontakta krisgruppen så fort du kan, de hjälper till att 
samordna åtgärder och tar över ansvaret efter den första akuta fasen. Blir du kontaktad av media, var 
trevlig men hänvisa alla frågor till massmedieansvarig, telefonnumret finns här nedan. 
 
Krisgruppen i IFK Falköping IK  Akuta telefonnummer 
 

Krisgruppen Mobil 

Conny Cruus 
 (Styrelserepresentant) 

0729875501 

Carola Hagberg 0731547912 

Ulrika Falk 
(Administration) 

0703767786 

 
 (Informatör) 

 

Torbjörn Olerot 
 

0708109696 

 
 (Psykosocialt ansvar) 

 

Jesper Linder 
(Massmedieansvar) 

0728623862 
 

 
 

 
Som ledare är det viktigt att du jobbar förebyggande. Här är några saker som du bör tänka på. 
 

➢ Deltag i ledarutbildningen! 

➢ Var uppmärksam på att alla deltagare använder erforderliga skydd.  

➢ Fråga dina spelare om sjukdomar, allergier, mediciner och liknande. Informera dig om hur du 

skall agera om något händer. Tänk på nytillkomna och inlånade spelare under säsong. 

➢ Var noga med att sjukvårdsväskan är ordentligt påfylld, även under träning. 

➢ Ha alltid en uppdaterad telefonlista till hands så du kan få tag i hemmet om något händer, tänk 

särskilt på inlånade och utlånade spelare. 

➢ Vid resor måste alla använda bälte! Detta gäller både bil och buss. 

➢ Se till att ha tillgång till mobiltelefon i ledargruppen. 

➢ Använd sunt förnuft. Våga gå in och ta ansvar, våga stoppa aktiviteter som kan gå överstyr 

även om det handlar om att styra upp en annan vuxen människa. 

➢ Var uppmärksam på dina spelare ibland behöver de mer stöd än annars. 

Akut hjälp  112 

Joursjukvård/sjukvårdsrådgivningen   1177 

Observera att sjukvårdsrådgivningen kan 
koppla dig vidare till nästan allt. 

 
Folktandvården Falköping 0515-87835 
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➢ Inför alla arrangemang som tex cuper och camper (ej löpande träningar och seriespel) skall 

inventering av olycksrisker genomföras av den som är ansvarig för genomförandet, värdera 

utrymningsvägar och trafiksituationer och informera om dessa. 

 
Svårare olycka  
 

Första insatsen 
 

Som ledare ansvarar du för arbetsfördelning och utser: 

• En eller två personer som tar hand om den skadade. Vi har som målsättning 
att alla våra ledare ska ha fått utbildning i akut omhändertagande. 

• Se till att den skadade alltid har någon hos sig. 
• En person larmar 112 och möter även uttryckningen. Följande uppgifter ska lämnas när du 

larmar: 

-Vem är du som ringer och vilket telefonnummer ringer du från? 
-Vad har hänt? 
-Var har det hänt, d v s vart ska räddningspersonal bege sig?  
-Om platsen är svår att hitta: var kan du möta dem och visa vägen? Lämna 
deltagareförteckningen till räddningspersonalen. 

-Hur många är skadade och hur allvarliga är skadorna? 

• Någon som tar hand om de övriga i gruppen och informerar vad som hänt. 
• Någon som tar hand om polis och ev. press (hänvisa i så fall till pressansvarig i 

klubben). 

• Någon som följer med transporten till sjukhus. 

• Någon som informerar krisgruppen hemma. 
 

Insatser efter olycka 
 

• Informera krisgruppen om vad som hänt så att informationen kan spridas 
och åtgärder vidtas. 

• Skicka inte hem deltagarna! Samla istället gruppen på en plats där ni får 
vara ifred och informera så uttömmande som möjligt om vad som har hänt. 
Gör en bedömning om alla deltagares hem behöver kontaktas. Lämna i så fall 
över den uppgiften till krisgruppen så ni kan ägna er åt gruppen. 

• Informera sakligt om vad som har hänt. Spekulera aldrig om 
händelsen/situationen och dess orsaksförlopp. Ljug inte! 

• Ge god tid för frågor och samtal. Ge alla som vill en möjlighet att komma till 
tals. Förvänta dig inte att alla ska reagera på samma sätt. Var tolerant. 

• Förbered deltagarna på att det är vanligt och normalt med reaktioner efteråt. 
Uppmana dem att berätta för sina föräldrar/anhöriga vad som hänt/hur det är, 
så att de kan förstå eventuella efterreaktioner. Uppmana dem att tala om 
händelsen med anhöriga. 

• Kanske kan det vara bra att ordna dryck och förtäring (och värme, filtar el. dyl). 

• Om det är övernattning och man valt att stanna kvar, kalla till återsamling 
direkt på morgonen dagen därpå. 

• Vid olycka kontakta anhöriga, klubbledare, och eventuella motståndare. Vid 
dödsfall är detta en uppgift för polis eller sjukhus. Kontakta anhöriga när 
det är bekräftat att de har fått budet. 
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• Följ de drabbade hem, låt inte drabbade köra bil. 

• Ställ in träning om det känns rätt men samlas istället för att bearbeta 
händelsen. 

Stöd stödjarna i gruppen; allvarliga händelser kan ta hårt på krafterna. 
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IFK Falköping IK KRISGRUPPENS ARBETE 
 
Krisgruppen skall vara de som är mest förberedda om en kris inträffar. Ledare eller andra medlemmar 
blir oftast de som får ta det akuta ansvaret men sedan går  krisgruppen in och samordnar åtgärderna. 
Krisgruppen tar också över ansvaret och delegerar uppgifter som måste utföras. Efter den första akuta 
fasen skall ingen ledare eller medlem stå ensam med ansvaret, vi agerar tillsammans i klubben. 
Krisgruppen skall också fungera rådgivande i mindre krisartade situationer. Krisgruppen skall bara 
göra det man förväntas klara av, resten skall vi lämna vidare till kommunens POSOMgrupp. 

 
Delar av krisgruppen och dess handlingsplan bör även användas vid andra 
situationer som orsakar massmedialt intresse. Förväxla inte idrottens krisgrupper 
med samhällets dito. Krisgruppen måste snabbt kunna mobilisera de resurspersoner 
som situationen kräver. Vid olyckor är det viktigt att besluta om åtgärder i samråd 
med de närmast berörda. Kontakterna med massmedia ska hanteras av en person 
för att minimera risken för motstridiga och vilseledande uppgifter.  
 
Grundstenarna i krishantering är medmänsklighet och organisation. 
 
Krisgruppens uppgift är att jobba  
 

• Förebyggande. 
 

• Samordnande och delegerande i händelse av kris. 
 

• Utvärderande. 

 
Förebyggande åtgärder 
 

• Utbilda ledare årligen. 

• Inventera olycksrisker i den löpande verksamheten och vid arrangemang. 
Kontrollera skyddsanordningar och säkerhetsföreskrifter. Protokollför alltid 
inspektioner; det är mycket viktigt att kunna bevisa genomförda 
säkerhetsrutiner efter en olycka. 

• Informera samtliga inblandade ledare och vid behov aktiva om 
säkerhetsföreskrifter och skyddsanordningar vid arrangemang. 

• Informera publik om säkerhetsanordningar och föreskrifter. 

• Utarbeta utbildningsmaterial för krishantering. 

• Samla krisplanen i en pärm i styrelserummet. Alla i krisgruppen har en egen 
kopia. Alla ledare skall ha kunskap om krisplanen, att krisgruppen finns och 
skall kontaktas i händelse av kris. 
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Vid en kris 
 
Krisgruppen arbetsgång 
 
Den i krisgruppen som blir kontaktad ansvarar för telefonkedja till övriga i gruppen. 
Sammankalla krisgruppen, alternativt anordna telefonmöte. Följande 
ansvarsområden skall utdelas och finnas med varje gång gruppen samlas. 
 
Informatör: Sammanställer aktuellt händelseförlopp och kunskapsläge fortlöpande, 
skriver protokoll vid alla möten. Ansvarar för att skriftligen informera följande: 

• Styrelsen 

• Hemsida 

• Berörda personer/föreningar 
 
Ansvarig massmediekontakter: Sköter alla kontakter med tidningar, radio, TV, 
nyhetsbyråer och webbtidningar.  
 
Psykosocialt ansvarig: Ser till att formerna för det psykosociala omhändertagandet 
kommer upp till diskussion och blir utfört. Kollar över att man tänkt på alla som kan 
ha drabbats av krisen.  
 
Administratör: Denna person har ansvaret för aktuella telefonlistor över involverade 
personer. För en journal, där alla händelser/insatser beskrivs kortfattat med 
angivande av tid. Samordnar telefonpassning i styrelserummet eller liknande.  
 
Resurspersoner: Krisgruppen bör ha ett antal resurspersoner som kan vara 
behjälpliga beroende på vad som har inträffat. Dessa resurspersoner varierar givetvis 
beroende situation men de som kan tänkas bli aktuella finns i telefonlistan. 
Telefonlistan bör uppdateras minst en gång per år. 
 
Möte om vad som hänt 

 
Samla krisgruppen och börja mötet med att fastställa vad som säkert kan 
konstateras har hänt. Skriv protokoll vid mötet. 

• Besluta om vad som ska göras, av vem, när och tid för uppföljning. 

• Starta en journal över alla händelser och insatser. 

• Utvärdera och följ kontinuerligt upp insatserna. 

• Informera öppet, sakligt och tydligt. 

• Vid olyckor kontaktas polisen som har informationsansvar gentemot 
allmänheten. 

• För att undvika onödiga spekulationer bör föreningen informeras om det 
inträffade så snabbt som möjligt 
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Utvärdering 
Ett par veckor efter att krisen/olyckan är över utvärderar krisgruppen insatserna. Låt 
någon intervjua ett antal inblandade personer i förväg. Gå igenom journalen och 
sammanfatta händelserna. Värdera insatserna. Gå igenom intervjuerna. Diskutera 
hur krisplanen fungerade, saknades något? Revidera vid behov krisplanen. 
Kontrollera att uppföljningssamtal och stödinsatser fungerar. 

 

Övrigt 

 
Rån, inbrott och hot 
 
Många föreningar bedriver kioskrörelse, uthyrning och andra former där kontanter är i 
rörelse. Vid hot och rån gäller det att först ta hand om drabbade personer; följ delar 
av ”Insatser efter svårare olycka eller dödsfall”. Kontakta alltid polis. Stäng lokalen 
och samla vittnen. Tänk på att även vid rån kan drabbade personer få svåra 
reaktioner efter händelsen - se avsnittet Krisreaktioner i den psykosociala 
ansvarsplanen. Avgör om massmedia bör kontaktas - se avsnittet 
Massmediekontakter. Hot mot medlemmar, ledare, anställd eller egendom ska 
polisanmälas. Om det händer att inblandade inte vill involvera polisen bör juridisk 
hjälp anlitas. 
 
Polisförhör 
 
Polisen har ansvaret att utreda om ett brott har begåtts vid olyckor, rån och överfall. 
Kom ihåg att ett brott inte behöver vara uppsåtligt utan handla om till exempel 
bristande säkerhetsrutiner. Om en olycka inträffar i arbetet kan även frågan om 
arbetsskada uppkomma. Dessutom har polisen informationsansvar gentemot 
allmänheten när en allvarlig olycka har inträffat. 
 
Att vara vittne till en allvarlig olycka är oftast en stor påfrestning. Den som blir kallad 
till förhör har rätt att ta med sig en person som stöd under förhöret. Stödpersonen bör 
vara någon som inte själv kan komma att förhöras i utredningen. En god regel är att 
alltid ha med en stödperson, helst en jurist. Innan förhöret inleds är polisen skyldig att 
uppge varför den kallade förhörs, och om hon/han är vittne eller misstänkt för ett 
brott. Istället för att låta sig förhöras direkt på olycksplatsen är det bättre att polisen 
får återkomma när upprörda känslor, kanske till och med chocken, har lagt sig; då är 
förutsättningar bättre för att ge en korrekt beskrivning av händelseförloppet. Vid 
förhöret bör man svara sakligt och utförligt på polisens frågor. Undanhåll inga 
relevanta uppgifter och undvik att spekulera i en eventuell skuldfråga, även om man 
känner sig medskyldig till det inträffade. 
 

Försäkringsskydd  

 
Se IFK Falköping IK försäkringsskydd, som ingår i ”Trygg och säker förening”. 
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Prova-på-aktiviteter 
 
Värdera förstärkt försäkringsskydd i samband med prova-på-aktivitet 
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Telefonlista reviderad 191010 

 

AKUT NÖDLÄGE  112 

Krisgruppen Mobil 

Conny Cruus 
 (Styrelserepresentant) 

0729875501 

Carola Hagberg 0731547912 

Ulrika Falk 
(Administration) 

0703767786 

 
 (Informatör) 

 

Torbjörn Olerot 0708109696 

XXXXXX 
(Psykosocialt ansvar) 

 

Jesper Linder 
(Massmedieansvar) 

     0728623862 
 

   

  

Telefonkonferens  

Yttre resurser 

Läkare  
Sjukvårdsrådgivning 
 
 

112 (akut)  Sjukvårdsrådgivningen 

1177 
Observera att akut kan 112 skicka dig vidare till det mesta. 

I icke brådskande fall tar sjukvårdsrådgivningen 1177dig vidare till det 
mesta. www.1177.se 

Tandläkare  
 

112 (akut) Folktandvården 
Falköping 

0515-87835 

1177 Jourtider 

Kommunens POSOMgrupp  
(psykosocialt omhändertagande) 

Finns inom kommunen via räddningstjänsten 

Polis  
 

112 (akut) 114 14 (icke brådskande, 

oavsett tid på dygnet) 
 

Räddningstjänsten 0515-88 58 00 raddning@falkoping.se 
 

Pastorsexpeditionen 0515-776300 
 

Jourhavande pastor 
kl. 22-03 ring 112 

 

Juridisk hjälp  Posom, kan ev. ge hjälp RF 

Röda korset Jourhavande kompis 
chatt 

www.redcross.se  

Barnombudsmannen 08-692 29 50 

 
www.bo.se  

Försäkringsansvarig IFK 
Falköping Ishockey  

070-6586103 (Daniel 
Carlgren) 

  

BRIS 

Barnens Hjälptelefon 

116111 
Alt chatt 

BRIS Vuxentelefon-om 

barn 077-150 50 50 

www.bris.se  

    

http://www.sjukvardsradgivningen.se/
mailto:raddning@falkoping.se
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IFK Falköping IK Råd till psykoscialt 
ansvarig  
 
Medmänskligheten vid en kris är ovärderlig. Det psykosociala omhändertagandet är kärnan i all 
krishantering. Lika viktigt som det är att ha en bra organisation är att arbetet i en kris kännetecknas av 
empati, en vilja att hjälpa och ”tycka om”. Många gånger är det psykosociala omhändertagandet som 
gör att en kris överhuvudtaget går att komma igenom om. Om klubben inte agerar psykosocialt är det 
risk ”såren” blir många och det blir svårt att driva verksamhet igen. 

 
Kommunen har en POSOMgrupp (psykosocialt omhändertagande) där man kan få 
hjälp med svårare saker. Vi ska inte försöka leka psykologer eller kuratorer, det får vi 
lämna åt proffsen, föreningen ska i första hand vara medmänniskor. I händelse av 
kris skall krisgruppen samordna åtgärderna. Ibland kanske det bara handlar om att 
komma med en blomma till någon som har det svårt. Men det kan också komma att 
handla om en ganska stor insats eftersom en olycka eller kris ibland kräver mycket 
efterarbete. Verksamheten kanske måste läggas åt sidan under en tid för att ge plats 
åt samtal och bearbetning. Då får man inte vara rädd att ta hjälp utifrån, vi ska bara 
göra det som vi kan förväntas klara av. Krisgruppen ska också stötta stöttarna och 
försöka i möjligaste mån förmedla vidare människor som behöver professionellt stöd. 
 
Texten nedan innehåller råd och förslag, inga färdiga lösningar, varje situation är 
unik. I samråd med andra måste de bästa åtgärderna för varje situation diskuteras 
fram. Försök förmedla förhållningssättet till alla i föreningen så vi är många som 
stöttar. 
 

Insatser efter svårare olycka eller dödsfall 
 
Direkt efter olyckan 

• Skicka inte hem deltagarna! Samla istället gruppen på en plats där ni får 
vara ifred och informera så uttömmande som möjligt om vad som har hänt. 

• Informera sakligt om vad som har hänt. Spekulera aldrig om händelsen och 
dess orsaksförlopp. 

• Ge god tid för frågor och samtal. Ge alla som vill en möjlighet att komma till 
tals. Förvänta dig inte att alla ska reagera på samma sätt. Var tolerant. 

• Förbered deltagarna på att det är vanligt och normalt med reaktioner efteråt. 
Uppmana dem att berätta för sina föräldrar/anhöriga vad som hänt så att de 
kan förstå eventuella efterreaktioner.  

• Uppmana dem att tala om händelsen med anhöriga. Kanske ska klubben 
informera alla. 

• Kalla till återsamling direkt på morgonen dagen därpå om det är övernattning. 

• Informera krisgruppen om vad som hänt så att informationen kan spridas; 
avgör om en pressträff behövs och/eller om pressmeddelande ska gå ut.  

• Vid olycka kontakta anhöriga, klubbledare, förbund och eventuella 
motståndare. Vid dödsfall är detta en uppgift för polis eller sjukhus.  

• Ordna dryck och förtäring. 

• Följ de drabbade hem, låt inte drabbade köra bil. 



 
 

 
IFK Falköping IK 

   

• Ställ in träning men samlas istället för att bearbeta händelsen. 

• Diskutera behovet av präst eller annan andlig ledare.  

• Stöd stödjarna; allvarliga händelser kan ta hårt på krafterna. 
 
Vid dödsfall  

• Är det polis eller sjukvården som ska kontakta närmast anhörig. Kontakta 
anhöriga när det är bekräftat att de har fått dödsbudet.  

• Låt sådant som påminner om den som har avlidit vara orört för en tid framåt. 
Stoppa inte undan föremål i tron att de stör sorgearbetet – resultatet kan bli 
det motsatta.  

• Ritualer är viktiga i sorgearbetet. 

• Vid dödsfall utomlands ska UD kontaktas; ta även hjälp av svensk ambassad 
om sådan finns i närheten. 

 

Stötta anhöriga och andra 

• Försök att snabbt vara på plats och stötta anhöriga i hemmet alternativt hjälp 
till att finna annan anhörig som kan göra detta. Vid dödsolycka måste detta 
ske efter att polis har underrättat de drabbade. 

• Var en bra lyssnare – se ”Förhållningssätt”. 

• Om inte den drabbade orkar själv, kontakta och berätta för andra anhöriga. 

• Avlasta de anhöriga mot massmedia och andra personer. 

• Hjälp till att kontakta myndigheter. 

• Bistå med småsaker (handla, ringa arbetsplatsen o s v – minsta åtgärd kan 
vara för jobbigt för den drabbade). 

• Vilka övriga behöver stöd: vänner, klubbledare, medlemmar? 
 

Efterbearbetning 

• Håll kontakten inom gruppen, både aktiva och ledare. 

• Håll koll på varandra; en person som inte hör av sig kanske har klarat krisen 
bra, men ”frånvaron/tystnaden” kan också bero på djup kris som orsakar apati. 

• Stötta varandra. 

• Håll kontakten med anhöriga. 

• Diskutera insatserna med inblandade och notera nya åtgärder. 
 

Minnesstund 
Fundera på om det finns behov att klubben organiserar en minnesstund. Diskutera 
om möjligt med de anhöriga om vilka som ska bjudas in och vad som förväntas. I 
allmänhet behövs en avskild plats, där man kan spela lugn musik och tända ljus. 
Själva olycksplatsen utgör ofta mötesplatsen, men tänk då på att det kan vara 
utomhus och svårt att skapa avskildhet. Anlita gärna en präst eller annan andlig 
ledare för att leda minnesstunden. De kan också bistå med råd och anvisningar för 
mötet, även om de inte medverkar. Beakta också behovet av rätt sorts andlig ledare. 
 

Utvärdering 
Ett par veckor efter att krisen/olyckan är över utvärderar krisgruppen insatserna. Låt 
någon intervjua ett antal inblandade personer i förväg. Gå igenom journalen och 
sammanfatta händelserna. Värdera insatserna. Diskutera hur krisplanen fungerade, 
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saknades något? Revidera vid behov krisplanen. Kontrollera att uppföljningssamtal 
och stödinsatser fungerar. 

Förhållningssätt 
 
Stöd människors egna läkningsresurser. 
Försök aldrig ge tillbaka det som är förlorat. 
Låt individen fritt uttrycka sina känslor. 
 

• Lämna inte den/de drabbade ensam under den akuta krisen  

• Försök inte trösta. Ord som ”Det är inte så farligt” blir till hån i den här 
situationen. Det här är kanske det farligaste och värsta som kunde hända för 
den drabbade. Hjälp anhöriga att sörja istället för att trösta. 

• Var nära och närvarande. Visa att ni ställer upp, att ni finns, att ni deltar. Våga 
visa er egen sorg och bestörtning. 

• Lyssna aktivt. Det finns inga, aldrig så välmenande råd som hjälper. Men 
lyssna, ta in och bekräfta känslan. Var delaktig. 

• Acceptera vrede och aggression under förutsättning att det inte orsakar 
ytterligare skada. Var beredd på starka känslor och även anklagelser. 

• Sök kroppskontakt. När man inget kan säga räcker det långt med att hålla en 
hand eller kramas. 

• Var inte rädd för gråten; den är kroppens eget sätt att uttrycka en stark känsla. 
Håller man tillbaka den stoppar man också känslan och då dyker den upp 
senare, ibland efter många år. 

• Hjälp med orden. Fråga försiktigt hur det var, vad som hände, hur det kändes. 
Ett sätt att få ur sig något av sorgen är att klä den i ord. Samtidigt är det första 
steget av en bearbetning som senare kan hjälpa en person vidare. 

• Svik inte. Se till att ni finns kvar. Lämna ert telefonnummer och visa att ni när 
som helst är beredda att fortsätta samtalet. 

• Återkom. En stor sorg är inte klar med ett samtal. Ta själv ansvaret för att höra 
efter de drabbade mår; är de passiva, rent av i chocktillstånd; det räcker inte 
med ett telefonsamtal för att ta reda på detta. Träffa de drabbade. 

• Ge det tid. När den sörjande för elfte gången berättar samma sak är han/hon 
inte hjälpt av att höra: ”Det där har jag redan hört.” En del av bearbetningen 
består av att ”älta” det som har skett. När det är klart upphör upprepningen 
och den drabbade kan gå vidare i sorgearbetet.  

• Var dig själv. Försök inte vara psykolog, kurator eller präst. Det som behövs är 
i första hand medmänsklighet, medkänsla och omsorg. 

• Försök skaffa eget stöd så att hjälpen inte blir för betungande för dig själv. 
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Krisreaktioner 
 
När man utsätts för en mycket svår påfrestning, en traumatisk händelse, är det 
vanligt och helt normalt att reagera med en sk. psykisk kris. En psykisk kris tar olika 
lång tid för olika personer att komma igenom, men det är en övergående process. 
Inom kris- och katastrofpsykologin har man på senare år delat upp reaktionerna i 
akuta reaktioner och efterverkningar 
 
Akuta reaktioner: Chockreaktioner kan variera i tid från ett ögonblick upp till några 
dagar efter händelsen. De kännetecknas av ett förändrat tillstånd av medvetande – 
både det som hänt och det som händer tycks overkligt. Man värjer sig mot att ta in 
det som hänt i medvetandet. Andra vanliga reaktioner är obeslutsamhet, ilska, 
förvirring och gråt. Kroppsliga symtom kan vara yrsel, illamående och hjärtklappning. 
Ofta förvrängs minnesbilden och tidsuppfattningen. Kontakten med omgivningen kan 
försvåras. 
 
Efterverkningar kan komma omedelbart efter chocken men också fördröjas 
väsentligt. De kan dyka upp flera veckor eller månader efter den traumatiska 
händelsen. Ofta tonar efterreaktionerna ut efter tre till fyra veckor – under 
förutsättning att man har fått möjlighet att bearbeta händelsen. Exempel på vanliga 
efterverkningar: 
 

• Påträngande minnen av händelsen  

• Insomningssvårigheter, sömnrubbningar, mardrömmar 

• Minnes- och koncentrationssvårigheter 

• Trötthet, nedstämdhet, depression, ångest 

• Skuld- och skamkänslor 

• Fobiska reaktioner (vågar t ex inte åka buss efter bussolycka) 

• Återupplevelse av tidigare traumatiska händelser 

• Förhöjd vaksamhet, ständig alarmberedskap 

• Stark vrede, överspändhet 

• Ändrade livsvärderingar 

• Störningar i arbets-, vänskaps-, och familjerelationer 

• Kroppsliga stressreaktioner som hjärtklappning, huvudvärk, magont, yrsel, 
svettningar. 
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IFK FALKÖPING IK TRYGGA 
IDROTTSMILJÖER 

 
• Alla ska känna sig välkomna och ha kul i föreningen. 

• Att föreningen ska ha välutbildade ledare med bra uppträdande.(på och 

utanför isen) 

• Vi ska se och höra alla i och runt omkring föreningen. 

 

Om det uppmärksammas att något barn/ungdom mår dåligt eller utsätts för 

något i hemmet eller vår verksamhet, tex kränkande handlingar så jobbar vi i 

följande ordning. 

 

• Den ledare som har bäst kontakt med barnet/ungdomen försöker prata 

och få ett förtroende för denne, om det är det som krävs i situationen. 

 

• Ledarteamet kring laget stämmer av med varandra och disskuterar. 

( hur går vi vidare/vilken allvarlighetsgrad är det) är det något som föräldrar 

behöver veta eller ska vi sköta det inom föreningen. 

 

- Prata med övriga ledare om de har haft samma eller liknande problem, 

hur har de gjort.( om det är möjligt beroende på händelse) 

 

Som ytterst ansvariga är styrelsen och bör alltid få fortlöpande information om 

specifika situationer som händer i lagen. 

Styrelsen gör alltid anmälningar till polis/socialtjänst om det behövs. 

Det är inget som enskild ledare behöver stå för. 

 

Använd krisgruppen vid behov. 

 

Föreningen (styrelsen) kommer att begära in utdrag från belastningsregistret 

på alla ledare. 

Alla nya ledare gör det direkt sedan kommer det göras regelbundet. 

Utdraget ska lämnas i obrutet kuvert. 

 

 

För att det ska kännas så bekvämt som möjligt att prata om dessa frågor så 

ska de hållas levande på ungdomsledarmöten. 
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 IFK Falköping IK Trafiksäkerhetspolicy 
 

1. Omfattning 

Denna trafiksäkerhetspolicy omfattar alla ledare, aktiva föräldrar och andra 

som genomför transporten för föreningen. 

 

2. Ansvar 

Det övergripande ansvaret för revidering och utlämning av 

trafiksäkerhetspolicy till ledare ligger på styrelsen. Ansvaret för transporten 

ligger på ledare och förare. 

 

3. Förarkrav 

Gällande trafikregler ska följas och särskilt viktigt är: 

- barn som är kortare än 140cm får ej färdas som framsätespassagerare 

om platsen är försedd med krockkudde. Samtliga barn som behöver 

bälteskudde ska använda det 

- förare som kör minibuss ska ha haft körkort i minst fem år 

- vid resor i klubbens regi ska samtliga passagerare använda bilbälte, det 

är förarens ansvar att tillse detta 

- fler passagerare än vad det finns bälte får inte färdas i bilen 

- gällande hastighetsbestämmelser ska alltid följas och hastigheten 

anpassas efter rådande omständigheter och håll avstånd 

- total trafiknykterhet är ett krav 

- föraren får inte övningsköra om det finns ansvar för andra spelare i bilen 

- handsfree/bluetooth ska finnas i bilen om föraren behöver använda 

telefonen under körning 

 

4. Fordonskrav 

- bilen ska vara godkänd enligt svenska besiktningskrav. 

- bilen ska vintertid vara försedd med vinterdäck enligt svensk 

trafiklagstiftning 
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Tänk på: 

• var utvilad vid körning 

• lastning av material i bagageutrymmet; det tyngsta längst in mot sätet och 

använd gärna lastgaller 

• kolla resväg före avfärd 

• uppdatera telefonlista 

• alla ska jobba för att cykelhjälm, reflexer och belysning används vid cykling 

till och från ishallen 

• bältets placering; nära hals och på höfter, dra åt, öppna upp tjock jacka, lägg 

nycklar i byxfickan istället för jackan 

 

 

 

Samtliga ledare, aktiva, föräldrar och övriga verksamma inom IFK Falköping 

Ishockey ska ta del av denna trafiksäkerhetspolicy. 
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IFK Falköping IK Försäkringsskydd 
 
Föreningens försäkringsskydd kan delas upp i 3 delar 
 

1. Riksidrottsförbundets Grundförsäkring 
2. Licensförsäkring 
3. Egendomsförsäkring 

 
Nedan följer en enklare förklaring av de 3 delarna. Om ni har frågor kring försäkringar 
kontakta föreningens Försäkringsansvarige. 

 
1. Riksidrottsförbundets Grundförsäkring via Folksam omfattar ledare, tränare och 

funktionärer. Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader i samband 

vid olycksfall eller akut sjukdom avseende läkekostnader, merkostnader för kost 

och logi, tandbehandlingskostnader samt merutgifter för hemtransport vid resa. 

Grundförsäkringen gäller i hela världen vid resor som inte överstiger 45 dagar. 

Här återfinns också anvarsförsäkring för verksamheten som föreningen driver vid 

till exempel matcharrangemang och dylikt. 

 

2. Utövare skyddas i den vardagliga verksamheten av sk.  licensförsäkringar, som 

omfattar olycksfall i utövandet av idrott och färden till och från aktiviteterna. Här är 

det viktigt att utövaren är medlem i Föreningen. Det åligger föreningen att 

administrera registreringen av utövaren som ligger till grund för försäkringen. 

 

3. Föreningens egendom är försäkrad för Brand genom en separat och lokal 

försäkringslösning. Det finns i denna försäkring inte något skydd för utövarens 

egendom(utrustning). Detta skydd finns i hemförsäkringen hos de flesta 

försäkringsbolag på marknaden. 

 

 
Kontaktuppgifter Försäkringsansvarig: 
Daniel Carlgren 
Mobil 070-6586103 
Email: daniel.carlgren@gmail.com 
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IFK Falköping IK Drogpolicy 
Klubben har en nolltolerans för spelare och ledare vad gäller all alkohol, droger, 
dopning och energidrycker  i samband med all föreningens verksamhet. 
  
Uppdagas användning av något av ovanstående vidtas åtgärder. 
 
Aktiva seniorer, ledare och föräldrar ska i sitt förhållningsätt vara ett föredöme för 
barn och ungdomar. 
 
Falköping 2018-11-20 
 
IFK Falköping IK 

 
 

 


