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Krisstöd

Alla organisationer måste ta 
med i beräkningen att kriser kan 
inträffa och har också en skyldig-
het att ha en krisberedskap och 
krishanteringsplan om olyckan 
är framme. 

Därför är det angeläget att det 
på Mag- och tarmförbundet 
finns en beredskap för att till-
godose det behov av stöd som 
uppstår hos människor som 
drabbas av traumatiska händel-
ser.

Ett snabbt och korrekt omhän-
dertagande av den drabbade 
lindrar och förebygger många 
av de psykiska besvär som en 
allvarlig händelse kan ge upphov 
till. Det är därför av största vikt 
att Mag- och tarmförbundet har 
en bra beredskap för att kunna 
ge alla förtroendevalda stöd i 
händelse av en krissituation.

Definition kriser

• Dödsfall/Dödsbud

• Olycka/Akut sjukdom

• Anhörigs sjukdom/Bortgång

• Privata kriser

• Brand/Inbrott

• Våld/Hot/Kränkning

• Uppsägning/Uteslutning

• Omorganisation/Upplösning av 
förening

När krissituation uppstått

1. Sammankallande av krisgrup-
pen.

2. Information om och utvärde-
ring av situationen.

3. Upprätta handlingsplan.

Krisgrupp

Krisgruppen består av förbun-
dets arbetsutskott och general-
sekreterare.

Vid Dödsfall/Dödsbud

• En utsedd person kontaktar 
övriga styrelseledamöter och 
anställd personal.

• En utsedd person kontaktar 
den avlidnes anhöriga.

• Utsedd person/personer deltar 
vid begravning av den avlidne.

• Information om dödsfallet och 
minnesord meddelas i Allt om 
Mage.

• Parentation över den avlidne 
genomförs på ordförandekonfe-
rens/kongress.

Olycka/Akut sjukdom

• Utsedd person meddelar när-
mast anhörig.

• Utsedd person informerar övri-
ga styrelsen fortast möjligt.

• Händelsen tas upp som punkt 
på dagordningen vid kommande 
förbundsstyrelsemöte. 

• Utsedd person ansvarar för 
kontakten med de drabbade.

Anhörigs sjukdom/
Bortgång

• Utsedd person i samförstånd 
med den det berör meddelar 
övriga i förbundsstyrelsen. 

Privata kriser

(Missbruk, dödsfall, olycksfall, 
sjukdom i familjen, stressrelate-
rade situationer, depressioner, 
ekonomiska kriser, kriminalitet 
m.m)

• Sammankalla krisgruppen.

• Krisgruppen kommer över-
ens om nästa steg, vilken hjälp 
behövs.

• Ordförande ansvarar för 
personliga kontakten med den 
drabbade.

• Om så behövs utses en medie-
ansvarig.

Brand/Inbrott

• Styrelsen utser person inom 
förbundsstyrelsen som ansvarar 
för dessa frågor. Personen har 
kontakten med försäkringsbo-
lag.

• En inventarieförteckning ska 
finnas.

Våld/Hot/Kränkning

• Sammankallande av krisgrup-
pen.

• Vid behov görs polisanmälan i 
samförstånd med den drabba-
de.

• Vid misstanke om att styrelse-
ledamot/personal är utsatt för 
våld, hot eller kränkning, utse 
person som tar upp frågan med 
berörd.

Uppsägning

• Ordförande påbörjar proces-
sen.

• Samtal med personen det 
berör.

• Fackliga representanter kallas 
in.

• Tydlig information till övriga i 
förbundsstyrelsen.

• Stötta den uppsagda med de 
eventuella behov som kan upp-
komma.

Uteslutning

Uteslutning av medlem regleras i 
förbundsstadgarna. Uteslutning 
på förbundsstyrelsens initiativ:

• Förbundsstyrelsen tar upp frå-
gan om uteslutning som punkt 
på dagordningen.

• Skäl för uteslutning utreds. 

• Person aktuell för uteslutning 
ska höras (skriftligt el. muntligt).
 
• Beslut fattas vid nästföljande 
förbundsstyrelsemöte.
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• Utesluten person har rätt att begära prövning av 
beslutet vid efterföljande kongress.

Uteslutning på förenings initiativ

• Förbundsstyrelsen tar upp frågan om uteslutning 
som punkt på dagordningen.

• Föreningens skäl för uteslutning utreds.

• Beslut fattas.

• Utesluten person har rätt att begära prövning av 
beslutet vid efterföljande kongress. 

Omorganisation

• Förankra och motivera syftet med omorganisatio-
nen.

• Involvera föreningarnas ordförande och kansliets 
personal i framtagandet av ny organisation.

• Uppdatera och sprid ny information löpande.

När förening beslutat om upplösning 

• Kontakta förening för att få information om läget 
om föreningen inte gör det på eget initiativ.

• Erbjud stöttning från förbundet. 

• Förbundet övertar den ekonomiska förvaltningen 
av föreningen.




