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SVENKA LOTTAKÅRENS
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Den 10 september firar vi Svenska
lottans dag. I 97 år har vi som
organisation arbetat och bidragit till
vårt gemensamma totalförsvar. I år
vill vi särskilt uppmärksamma allt
arbete som medlemmar, kårer
och funktionärer gjort under
Covid-19 pandemin.
Vi har hjälpt till att dela ut munskydd, handlat mat till grannar
och människor i riskgrupp,
visat vägen till de som ska
bli vaccinerade, schemalagt
personal och samordnat
med regioner och andra
frivilliga krafter.
Stort tack till alla er
som ställt upp,
tagit ansvar och
samarbetat i
denna kris!

Svenska Lottakåren tillsammans med Civilförsvarsförbundet delade
ut information från Folkhälsomyndigheten till resenärer under slutet
av mars 2020 på Arlanda flygplats och vid T-Centralen i Stockholm.
"Det var jättemånga som kom fram och responsen var mestadels
positiv, trots att resenärerna såklart var trötta. Många ville prata om
sina upplevelser utomlands och undrade vad som hände hemma i
Sverige, om det var karantäntvång och så vidare. Många resenärer
som kom hem från Spanien var väldigt skärrade över hur det varit
där, och väldigt glada att vara hemma, även om det var en del som
tyckte att det hade varit bättre med lite strängare regler."
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Boden-Luleå lottakår har under mars 2021 hjälpt till
som vaccinationsvärdar i samband med massvaccineringen. Fem lottor deltog och insatsen genomfördes på uppdrag av Region Norrbotten.
Dalabygdens och Säters lottakår har tillsammans
hjälpt till och deltat ut munskydd vid Falu lasarett
från och med april 2021 på uppdrag av Region
Dalarna. Två de flesta dagar, och ensamma andra
dagar. Responsen från både personal, besökare och
lottorna har varit mycket positiva.

Gotlands lottakår Region Gotland tog tidigt under
2021 kontakt med frivilliga försvarsorganisationer
och Svenska kyrkan för att anta uppdraget som vaccinationsvärdar. Ulla Bäckström i Gotlands lottakår
har tillsammans med andra frivilliga försvarsorganisationer, idrottsrörelsen och Svenska kyrkan
agerat samordnare av ett 80-tal frivilliga som
ville stå värdar. Den 15 februari drog projektet
igång på fem vårdcentraler runt om på Gotland och kommer fortsätta fram till oktober
2021. Uppgiften är att ta emot alla de som
ska vaccineras, se till att de kommer rätt, att
avstånds hålls och att se till så alla mår bra
efter vaccineringen. Under våren har projektet växt och totalt har 12 frivilliga deltagit
som samordnare och 125 som volontärer. Det
har varit många som har velat göra en insats
och uppdraget har fått mycket uppskattning.

Filipstads lottakår har under december 2020
och mars 2021, på uppdrag av Nobia genom
Region Värmland, haft en lotta som tjänstgjort
på provtagningsstationen för Covid-19. I mars
2020 har ytterligare åtta lottor haft uppdraget
som dörrvakt vid vårdcentral i Filipstad på
uppdrag av kommunen. Som dörrvakt har de
frivilliga slussat in personal, sett till att rätt
personer kommer in och att alla håller avstånd.

”Vi upplever att det finns stor vilja att hjälpa till. En
del vill engagera sig kortare tid och specifik insats,
och andra kan göra det en gång i veckan under
en längre tid. Vi får kvitto varje vecka på att vi är
uppskattade och hör ofta ’Utan er hade det inte
funkat’”.

Göteborgs lottakår har i mars 2021 agerat dörrvakt
vid närhälsan Partille.
Halmstads lottakår har mellan maj och augusti 2021
deltagit med en lotta som vaccinationsvärd på uppdrag av Region Halland.
Haparanda lottakår har under april 2021 haft två
lottor som på uppdrag av Region Västerbotten
agerat vaccinationsvärdar under vaccineringen av
Covid-19.
Höganäs-Jonstorps lottakår har haft åtta lottor
som hjälpt till på uppdrag av Region Skåne vid
vårdcentralen Delfinen och sett till att besökare
hittat rätt, att det varit ordning i kön och tagit emot
hälsodeklarationer.

Karlshamns lottakår har under våren 2020 stöttat
med att intervjua volontärer inför insats av Frivilliga
Resursgruppen med inköp till riskgrupper och har
deltagit i insatsen i både Ronneby och Karlskrona
kommun. Kåren har under våren 2021 agerat vaccinationsvärd på uppdrag av Region Blekinge.
Karlskrona lottakår har deltagit med en medlem
som tillsammans med den Frivilliga Resursgruppen
lämnat mat och matkassar till äldre. Uppdraget
genomfördes mellan december 2020 och 22 januari
2021. Kåren har även under sommaren stöttat vaccinationsinsatsen på uppdrag av Region Blekinge.
Mora lottakår har delat ut munskydd vid Mora lasarett till besökande och i samband med vaccinationsinsatsen på uppdrag av Region Dalarna.

Kungsbackaortens lottakår fick förfrågan från
länsstyrelsen Halland och Region Halland om att
agera vaccinationsvärdar i fas 4 av vaccineringen i regionen. Åtta av kårens lottor har under
mars till juni 2021 deltagit vid Tingsbergshallen
i Kungsbacka för att stötta och hjälpa besökare
som ska vaccinera sig.

Stockholms flyglottakår tog kontakt med Doktor
24 som tog hand om stora delar av vaccineringen i
Stockholm och dom var positiva till att få hjälp. En
lotta var i kontakt med projektledare och samordnade frivilliga som ville göra en insats. Uppdraget
handlade om att innan vaccineringen svara på
frågor, lugna och övertyga besökarna om att
genom-föra vaccineringen, det var många frågor
om vilket vaccin man skulle få. Lottorna var även
med och såg till så att alla de som precis fått sitt
vaccin mådde bra och kallade på sjukvårdspersonal
om någon fått en direkt biverkning.
Pite-Älvdals lottakår har agerat vaccinationsvärdar
från och med mars 2021 och framåt på uppdrag av
Region Norrbotten. En lotta har deltagit i insatsen.
Skivarps lottakår har haft tre lottor som i september 2020 hjälpt till och handlat mat till äldre medlemmar i kåren.

”Dom som har varit med har känt att det varit kul att
vara på plats och känna att man gör något. I början
var det många frågor när det var äldre som skulle
vaccineras, tex vilket vaccin man skulle få, och då
kunde man vara där och lugna folk i kön. Det var
trevligt att se att vi kom framåt i att samhället var
på gång att normaliseras igen”.

Sollentuna lottakår Medlemmar har varit aktiva som
stöttande grannar eller lottakompisar för att hjälpa
de som behövt extra stöd i pandemin.

Två lottor från Stockholms flyglottakår har även
varit med och packat testkit på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Umeå lottakår har från och
med mars 2021 deltagit som
vaccinationsvärdar. Inom uppdraget har även kårchef Carin
Staaf agerat samordnare och
lagt schema. Totalt har sex
lottor deltagit på uppdraget
som kommer från Region
Västerbotten. Arbetet har
varit mycket uppskattat och
kommer arbetet med samordning och schemaläggning
fortsätter efter sommaren.
”Det har varit fantastiskt, det
har varit tummen upp och
rosor i tidningar och sociala medier. Människor
är otroligt glada och tacksamma. Framför allt
uppskattar de att vi är väldigt tydliga och har
en bra struktur. Det ger en trygghet.”

Upplands Väsbys lottakår har under våren 2021 haft
fyra lottor som deltagit på uppdrag av Upplands
Väsbys kommun vid vaccineringen av Covid-19.
Uppsala lottakår Under maj 2020 hjälpte kåren till
att hämta och leverera medicin och paket till sjuka
och de i riksgrupp. Har under våren 2021 haft nio
lottor som stått värdar vid vaccinationen på uppdrag av Region Uppsala. Kåren har även samarbetat
med Röda Korset på uppdrag av regionen som
vac-cinationsvärdar med ytterligare sex lottor i maj
2021.
Valbo lottakår har varit vaccinationsvärdar i
Skutskär, Gävle, Sandviken och Ockelbo. Dessutom
har kåren hjälpt Röda Korset att ringa in folk och
göra scheman till arbetspassen.
Växjö lottakår stöttade under våren 2020 med att
handla och köra ut livsmedel till äldre efter förfrågan
från kommunen. Ett samarbete med Slussen Lagan.

Örebro lottakår har på uppdrag av Region Örebro
och i samarbete med Civilförsvarsförbundet haft
fyra lottor som stått värdar under vaccinationsprocessen. Där har man hjälpt de som ska
vaccineras till rätta och sett till att alla mått bra
efteråt. Två lottor har även deltagit på uppdrag av
Frivilliga Resurs-gruppen som värdar vid
vaccinering i Konventum i Örebro.
Östgöta-Tjust lottakår har insatser i Linköping,
Norrköping, Motala som vaccinvärdar på uppdrag av
Region Östergötland tillsammans med flera frivilliga
försvarsorganisationer. Vi har agerat sammankallande och ansvariga för planering och schemaläggning.
I september 2020 tog kåren på sig samordningsrollen när Norrköpings kommun bad om hjälp. Kåren
tog över koordineringsansvaret för kommunens
insats Medborgarstöd som hjälpte personer i riskgrupp att handla mat och hämta mediciner. Kåren
ansvarade för att skicka beställningen som individen
gjort till rätt matbutik och vidare till de som skulle
hämta upp beställningen och leverera till beställaren.

Det här är en sammanställning av insatser som rapporterats in till riksförbundet
från de lokala lottakårerna. Det är inte på något sätt en heltäckande bild av allt
som lottor bidragit med, och fortsätter bidra med, under pandemin.

