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Ifyllnadsanvisningar för efterforskningsblankett  
 
Allmänt:  
 
Om du fyller i blanketten på något annat språk än finska, svenska eller engelska var god 
bifoga en översättning på separat pappersark.  
 
Förmedlas efterforskningen till ett land som följer ett annat alfabet än det latinska, vänligen 
stava person- och ortsnamnen på bägge sätten för att undvika fel vid översättningen.  
 
Vid efterforskning av familj fyll i uppgifterna om familjens överhuvud, t.ex. pappan eller 
mamman, medföljande familjemedlemmar anges på samma blankett. För familjemedlem 
som veterligen inte rest in med den övriga familjen ifylls en egen blankett.   
 
Röda Korsets efterforskning är avgiftsfri. I förväg är det svårt att bedöma hur länge 
efterforskningen tar och om den leder till resultat. Vi meddelar alltid per brev alla uppgifter 
som har med efterforskningen att göra. Låt oss få veta om du eventuellt får ny adress under 
efterforskningen.  
 
 
Ifyllnadsanvisningar 
 
1. UPPGIFTER OM DEN EFTERSÖKTE 
 
Förnamn och efternamn  
Återge den eftersöktes namn så fullständigt som möjligt.  
 
Alias (tilltalsnamn) 
Är den eftersökte allmänt känd i gemenskapen under ett annat namn eller ett smeknamn, 
bör även det anges. 
 
Kön 
Kryssa för antingen M=man eller K=kvinna 
 
Pappas namn  
Ange den eftersöktes pappas alla namn så noggrant som möjligt.  
 
Mammas namn 
Ange den eftersöktes mammas alla namn så noggrant som möjligt. 
 
Medborgarskap  
Skriv vilken stats medborgare den eftersökte är. Är medborgarskapet oklart eller finns det 
flera stater, ange den stat du anser mest sannolik.  
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Etniskt ursprung 
Om den eftersökte hör till en viss etnisk grupp, stam eller klan, kan det antecknas här. 
 
Födelsedatum 
Födelsedatumet bör anges så noggrant som möjligt. Om man i området där efterforskningen 
sker följer en annan tideräkning, bör datumen och årtalen anges på båda sätten. 
 
Födelseort 
Ange den eftersöktes födelseort, by eller stad och land. 
  
Senast kända exakta adress och datum 
Ange den eftersöktes senast kända adress så exakt som möjligt; gatuadress, stadsdel, 
stadens/byns namn, län/provins eller delstat och stat. Uppge också när personen har bott på 
adressen. Är adressen otydlig, kan du vid behov rita en karta eller tala om vid vilken allmänt 
kända plats, t.ex. en moské eller ett torg, adressen ligger.  
 
Telefon, fax, e-post: 
Telefonnumren anges med utlandsprefix, eller +-tecken, och landsnummer, t.ex. 
+358 9 129 33 44.  
 
2. MEDFÖLJANDE FAMILJEMEDLEMMAR 
 
Ange alla familjemedlemmar som reser in tillsammans med den eftersökte, deras fullständiga 
namn, födelsedatum, kön och släktskap med den eftersökte.  
Får inte alla familjemedlemmarna plats på blanketten, använd separat papper. 
 
3. UPPGIFTER OM EFTERFORSKNINGEN 
  
När senast var du i kontakt med den eftersökte och på vilket sätt? 
Uppge när du senast varit i kontakt med den eftersökte och hur det gick till, per brev, 
telefon?  
 
Orsaker till förlorad kontakt? 
Redogör för omständigheterna som har lett till att kontakten med den eftersökte brutits. Tala 
också om hur du försökt nå den eftersökte och vad dina försök resulterat i.  
 
Ytterligare uppgifter som kan underlätta efterforskningen 
Skriv upp allt som kan tänkas underlätta efterforskningen, t.ex. den eftersöktes senaste 
arbetsplats och uppgift; kyrka, bönerum eller moské som den eftersökte brukade besöka; 
uppgifterna om stam, klan och härkomst. Är den eftersökte militärperson ange grad och 
enhet, om studerande så studieort och studieämne. Vet du vilka planer den eftersökte hade 
innan försvinnandet, anteckna dem här. 
 
Namn och adress på personer som kan ge mer information 
Ange namnen på de personer som kan lämna ytterligare uppgifter, t.ex. namnen och 
kontaktinformationen på släktingar eller den stamäldste.   
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4. UPPGIFTER OM INTRESSENTEN (SÖKANDEN) 
 
Fyll i din egen kontaktinformation och fullständiga adress här. Glöm inte att meddela Röda 
Korset om din adress ändras under efterforskningen. 
 
iDen eftersökte är min: 
Ange här din relation till den eftersökte. 
 
Samtycke till behandling av personuppgifter: 
För att kunna verkställa efterforskningen måste Röda Korset få lov att hantera och förmedla 
personuppgifter. 
 
I många länder utnyttjar man medierna (bl.a. radio, webbtidning, dagstidning) som hjälp vid 
efterforskningen. Ange ifall du samtycker till att medier får användas vid efterforskningen. 
  
 
Underteckning:  
Underteckna efterforskningen. Om intressenten är minderårig, måste även intressebevakaren 
underteckna efterforskningen.  
 
Efterforskningen vidareförmedlades av: 
Om du har hjälpt till med att fylla i och förmedla efterforskningen, skriv här dina egna 
uppgifter så att vi framdeles kan ha kontakt med dig eller ange den person som du vill att 
Röda Korset ska kontakta i ärendet. Om du är socialarbetare eller intressebevakare för en 
minderårig, lämna dina egna uppgifter.   
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