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1. BAKGRUND TILL STRATEGIN

Finlands	Röda	Kors	strategi	för	välmåga	och	hälsa	syftar	till	att	klart	och	tydligt	defi-
niera organisationens kärnuppgifter inom detta område. Strategin, som är avsedd för 
samtliga frivilliga och anställda inom organisationen, kommer under de två följande 
stämmoperioderna att styra utvecklingen av de social- och hälsovårdstjänster som 
utförs av FRKs frivilliga. 

Utgångspunkterna för strategin är de sju grundläggande principer som Röda Korset 
följer i all sin verksamhet (humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivil-
lighet, enhet och universalitet), de kärnuppgifter som fastställts i Röda Korsets doku-
ment ”Strategi 2010” samt de viktigaste elementen i Internationella rödakors- och rö-
dahalvmånefederationens strategi ”Global Health and Care 2006–2010”. 

Stämman i Björneborg 2005 samt de rekommendationer och riktlinjer för Finlands 
Röda	Kors	som	godkändes	där	definierar	den	vision	som	styr	organisationens	verk-
samhet: ”Vi är orädda och pålitliga hjälpare som står alla nära.” Målet för vår strategi 
2008–2011 är att förankra visionen i vardagen. 

Vår verksamhet och våra beslut styrs av organisationens operativa värderingar. De 
tjänstgör som rättesnöre i valsituationer där vår vision omsätts i praktiken. Enligt 
dem ska FRK vara en attraktiv, lättillgänglig och entusiasmerande frivilligorganisation 
som är närvarande i människors vardag och nöd.
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2. VÅR FÖRÄNDERLIGA OMVÄRLD

Ojämlikheten och det allt knappare utbudet på tjänster i glesbygden leder till ökad ut-
satthet bland människor, gemenskaper och hela samhällen. Den förändrade ålders-
strukturen, skillnaderna i hälsotillstånd och social status mellan olika människor, mar-
ginaliseringen,	flyttningsrörelsen	inom	landet,	invandringen	och	miljöförändringarna	
– bl.a. klimatförändringen – innebär nya utmaningar för vår organisation. Allt detta på-
verkar Finlands Röda Kors arbete och program. Samtidigt ökar också både inom ge-
menskaper och bland individer behovet av hjälparbete och omvårdnad i egen regi.

Finlands Röda Kors utför sitt arbete i en omgivning där befolkningens genomsnittli-
ga välmåga och hälsa har förbättrats, men där de socioekonomiska skillnaderna i häl-
sa håller på att växa. Människor i sämre social ställning dör i genomsnitt i yngre år och 
de	flesta	sjukdomar	och	begränsningar	är	vanligare	bland	dem.	Många	av	problemen	i	
samband med den senaste tidens utveckling, till exempel den ojämna fördelningen av 
välfärden, de växande hälsoskillnaderna inom de socioekonomiska befolkningsgrupper-
na, de förändrade familjestrukturerna, den allt kortare barndomen, den generationsö-
verskridande utslagningen, de nya hälsoriskerna samt den allt högre medelåldern är i 
dagens läge några av våra viktigaste utmaningar. 

Till de väsentligaste krav som framöver ställs på Finlands Röda Kors hör vår förmåga 
till ömsesidigt samarbete, de sociala relationer som gynnar vår verksamhet, vår till-
lit till näromgivningen, vår delaktighet och vår upplevelse av det gemensamma ansvaret 
för att hjälpa andra. Det gäller oss alla som medverkar i Röda Korsets arbete: frivilliga, 
medlemmar, anställda – och våra hjälpbehövande medmänniskor.

3. DEFINITION AV VÄLMÅGA OCH HÄLSA

Det	finns	många	olika	definitioner	av	begreppen	välmåga	och	hälsa.	Här	hos	Finlands	
Röda Kors uppfattar vi hälsa som en resurs i en människas dagliga liv, inte som hennes 
livsmål. Hälsa är ett positivt begrepp som framhäver människans sociala och personliga 
resurser likaväl som hennes fysiska funktionsduglighet. Hälsan är en integrerande del 
av människans arbets- och funktionsförmåga; god hälsa gör det möjligt för henne att 
göra och uppleva mycket väsentligt som förbättrar hennes livskvalitet.

Hälsofrämjande	har	bl.a.	definierats	som	en	verksamhet	med	syfte	att	förbättra	män-
niskors möjligheter och förutsättningar att värna om sin egen och omgivningens hälsa. 
(Se	även	WHO:s	definition,	Ottawamanifestet	1986.)

Här hos Finlands Röda Kors syftar hälsofrämjande dels till att förbättra befolkningens 
hälsa och funktionsförmåga, dels till att minska hälsoskillnaderna mellan olika befolk-
ningsgrupper. Hälsofrämjande är ett sätt att på olika nivåer sträva efter förändring, ef-
ter att skapa möjligheter och efter att upprätthålla hälsan. Effekterna kommer till synes 
i form av hälsa och välmåga hos individen, gemenskapen och samhället. 

Välmåga innefattar mycket: hälsa, utbildning, tillräcklig utkomst, en sund och trygg bo-
endemiljö,	sociala	relationer	samt	hjälp	som	finns	nära	till	hands.	Hos	Finlands	Röda	Kors	
ser vi välmåga som ett förverkligande av människans mentala, sociala och materiella väl-
mående samt en ökning av befolkningens vardagstrygghet och samhällsengagemang.
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4. NULÄGET

Finlands Röda Kors kompletterar den social- och hälsovård samt den beredskap att 
göra en insats i olika slags olycks- och krissituationer som kommunerna i vårt land 
har ansvaret för att arrangera. FRKs uppgift är att enligt de regler som fastställts i 
förordningen bistå myndigheterna även under krig och nationella katastrofer.

FRK är vårt lands största utbildare i första hjälpen, en organisation som – i enlighet 
med social- och hälsovårdsministeriet och Röda Korsets samarbetsprotokoll – på riks-
planet samordnar och utvecklar nationellt godkända första hjälpen-program och för-
sta hjälpen-relaterat utbildningsmaterial. FRK upprätthåller ett register som omfattar 
inte bara utbildarna i första hjälpen och hälsokunskap utan också de personer som 
fått utbildning i första hjälpen.

De första hjälpen-grupper som utbildats av FRK och som verkar inom avdelningar-
na tar årligen hand om första hjälpen-beredskapen vid cirka 4000 evenemang. Första 
hjälpen-grupperna är desutom en del av Frivilliga räddningstjänsten som samordnas 
av FRK. De assisterar myndigheterna vid olyckor och i krissituationer.

Organisationen uppmuntrar medborgarna att värna om sin egen och lokalsamhällets 
hälsa, att förebygga olyckor och att skaffa sig olika slags färdigheter för att komma 
till rätta i vardagslivet. Avdelningarna driver hälsorådgivningar som tillhandahåller fri-
villig handledning, rådgivning och stöd samt deltar – i samarbete med andra organisa-
tioner och partners – i arrangemangen av evenemang av olika slag. 

FRK har ett program mot hiv och aids som syftar dels till att förebygga spridning av 
hiv-epidemier, dels till att främja allmänhetens sexuella hälsa. Organisationens arbete 
mot droger går ut på förebyggande av drogmissbruk och tidig intervention.

Målet för FRKs program för psykiskt stöd är att i samarbete med myndigheterna fö-
rebygga efterverkningarna av plötsliga krissituationer och hjälpa de människor som 
genomgått en plötslig kris samt att genom utbildning och förebyggande arbete stödja 
de drabbade så att de med egna krafter kan komma på fötter igen. 

Med hjälp av socialtjänster som utförs av frivilliga går FRK in för att förebygga utslag-
ning, vilken orsaksbakgrunden än må vara. De frivilliga som deltar i vänverksamheten 
besöker ensamma, åldringar, handikappade och kroniker hemma och på institutioner. 
De som engagerar sig i fängelseverksamheten gör gruppbesök hos fångar. Cirka 7000 
frivilliga tjänstgör som vänner och stödpersoner samt utför service av engångsnatur. 
FRKs	avdelningar	arrangerar	rekreationsaktiviteter	för	äldre:	klubbar,	utflykter	etc.	

Via FRKs katastroffond ges hjälp vid plötsliga olyckor. Även projekt mot marginalise-
ring och utsatthet kan startas med stöd av katastroffonden. 

Genom sitt nätverk av frivilliga erbjuder Finlands Röda Kors de utsatta omsorg, hjälp 
och stöd. Detta nätverk har stor betydelse när det gäller att psykiskt och praktiskt 
stödja människor som löper risk att bli utslagna. Behovet av frivilligverksamhet ökar 
allteftersom efterfrågan på tjänster ökar, de sociala nätverken blir skörare och be-
folkningen åldras. FRKs frivilligverksamhet ersätter inte de offentliga tjänsterna utan 
kompletterar dem från sina egna utgångspunkter.
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5. PROGRAMMEN FÖR VÄLMÅGA OCH HÄLSA: 
 UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅL

Utgångspunkter
Den internationella rödakorsrörelsens verksamhet bygger på gemensamt överens-
komna strategier och riktlinjer. I Internationella rödakors- och rödahalvmånefedera-
tionens ”Strategi 2010” fastställs rörelsens fyra kärnuppgifter: 

•	 Främjande	av	humanitära	värderingar	och	Röda	Korsets	principer	
•	 Katastrofhjälp	(humanitär	hjälpverksamhet)
•	 Katastrofberedskap	(hjälpberedskap)	
•	 Främjande	av	hälsa	och	omsorg	

Dessa kärnuppgifter samt fokuseringarna i Internationella rödakors- och rödahalvmå-
nefederationens ”Global Health and Care Strategy 2006–2010” är utgångspunkterna 
för Finlands Röda Kors strategi för välmåga och hälsa. 

Programmen syftar till 
•	 att	förbättra	människornas	välmåga	och	hälsa	samt	att	i	detta	avseende	minska	
 skillnaderna dem emellan

•	 att	öka	medborgarnas	egen	delaktighet	i	arbetet	för	välmåga	och	hälsa	

•	 att	stärka	de	lokala	gemenskapernas	och	medborgarsamhällets	förmåga	att	med	
 hjälp av frivilligverksamhet lösa de mest utsatta människornas problem

•	 att	underbygga	barnens,	ungdomarnas	och	familjernas	välmåga	genom	preventivt	
 arbete och tidigt ingripande 

•	 att	finna	de	rätta	målen	och	arbetsmetoderna	så	att	det	kund-	och	behovs-
 orienterade samarbetet mellan organisationens samtliga verksamhetssektorer
 blir till en vardaglig rutin 

•	 att	med	avseende	på	kvalitet,	genomslagskraft	och	tillgänglighet	förbättra	de	
 tjänster som stödjer organisationens strategi 

•	 att	utöka	partnerskapen	med	myndigheterna	samt	med	andra	organisationer	och	
 aktörer

•	 att	erbjuda	bra	förfaranden	och	verksamhetsmodeller	som	stöd	för	myndigheterna.

6. SÅ NÅR VI MÅLEN

Organisationens social- och hälsoprogram är innovativa och verksamheten genom-
förs inom de gemenskaper och tillsammans med de människor som vi vill påverka 
med programmen. Programmen är professionellt ledda, deltagarorienterade, smidiga 
och interaktiva. Målgrupperna är själva med om att påverka och genomföra program-
men.



7

När det gäller att genomföra programmen är samarbetet mellan de olika verksam-
hetssektorerna metodiskt och systematiskt.

6.1 Vi ökar vardagstryggheten genom att bygga ut frivilligverksamhete

Mål
Att stärka medborgarnas och gemenskapernas egen förmåga att komma till rätta och 
förbereda sig inför eventuella kriser och olyckor.

•	 Att	stärka	individens	eget	kunnande	när	det	gäller	att	främja	och	upprätthålla	väl-
 måga och hälsa. Fokus ligger på förebyggande verksamhet och tidiga ingripanden.

•	 Att	dra	nytta	av	existerande	kunskap,	att	samla	och	sprida	de	bästa	tillvägagångs-
 sätten och projekten samt att utbilda nyckelpersoner som stöd för dessa. 

•	 Att	öka	antalet	frivilliga	inom	de	olika	verksamhetsformerna;	också	seniormed-
 borgare och invandrare rekryteras som deltagare i våra aktiviteter.

•	 Att	stärka	lokalavdelningarnas	verksamhet	genom	att	öka	det	konkreta	stödet	till	
 dem med särskild tonvikt på vägledning för de frivilliga i deras uppdrag. 

•	 Att	dra	nytta	av	organisationens	resurser	för	beredskapsverksamheten	när	det	
 gäller att öka tryggheten i vardagen. 

•	 Att	samarbeta	intimt	med	myndigheterna	och	andra	aktörer	på	alla	nivåer	av
 organisationen.

•	 Att	i	våra	program	inkludera	de	kärnuppgifter	som	framgår	ur	inrikesministeriets	
 program för den inre säkerheten och som gäller organisationens social- och 
 hälsovårdstjänster samt beredskapsverksamhet.

•	 Att	följa	samhällsutvecklingen	och	vid	behov	reagera	på	förändringarna	genom	
 nybedömning av mål och verksamhetsformer.

Åtgärder 
1. Vi påverkar attityderna kring välmåga och hälsa samt stärker människornas eget 
 kunnande inte bara genom kurser i första hjälpen, utbildning i psykiskt stöd samt 
 förebyggande av olyckor i hemmet och på fritiden utan även genom hälsofräm-
 jande handledning och utbildning på våra hälsorådgivningar, under våra första 
 hjälpen-jourer, inom våra anhörigvårdares stödverksamhet och inom ramen för 
 vår vänverksamhet. 

2. Vi arrangerar första hjälpen-utbildning av hög klass, sörjer för att utbildarna är
  sakkunniga samt skräddarsyr – även inom vår egen organisation – utbildning för 
 olika målgruppers behov. 

3. Vi tar fram, förbättrar och behovsanpassar de frivilliga social- och hälsovårds-
 tjänster som den åldrande befolkningen behöver. Vi ökar också handledningen, 
 rådgivningen och stödet för dem på platser med låg tröskel. 
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4. Vi förbättrar ungdomarnas möjligheter till fritidsaktiviteter. Både inom vårt arbete 
	 mot	alkohol	och	droger	och	inom	vår	stödjande	ungdomsverksamhet	finslipar	vi	
 dessutom formerna för ett tidigt ingripande i deras problem. 

5. Vi satsar på mångfald: dels genom att rekrytera invandrare till vår verksamhet, 
	 dels	genom	att	öka	vår	handledning	och	bygga	ut	vår	rådgivning	till	den	inflyttade	
 befolkningen.

6. Vi ger spridning åt bra praktiska metoder och skapar modeller av pågående 
 projekt så att de kan tillämpas på landsomfattande basis.

7. Vi främjar människornas välmående genom projekt som går ut på att förebygga 
 utsatthet. De genomförs av avdelningarna. 

8. Vi erbjuder möjligheter till medverkan och aktivitet inom vår mångsidiga frivillig-
 verksamhet.

6.2 Vi stärker samhällets egen förmåga att komma till rätta genom att främja 
 hälsan och vässa beredskapen att ingripa vid kriser och olyckor

Mål
Att stärka individernas och samhällets förmåga att klara kriser och olyckor.
Åtgärder

1. Vi bygger ut organisationens utbud av tjänster inom området psykosocialt stöd 
 samt ökar utbildningen i samband med detta område. Den här utbildningen är 
 avsedd både för befolkningen och för verksamhetsgrupperna inom organisatio-
 nen, bl.a. våra frivilliga inom grupperna för psykiskt stöd och våra frivilliga inom 
 första omsorgen.

2. Vi förbättrar allmänhetens färdigheter i att ge första hjälpen samt våra verk-
 samhetsgruppers förmåga att ingripa med hjälp vid olyckor och kriser.

3. Vi deltar i den lokala säkerhetsplaneringen med färdigheter i första hjälpen etc. 
 som en del av planen. 

4. Vi utvecklar organisationens förmåga att svara på nya sociala och hälsorelaterade 
 hot genom att sörja för dess beredskap att handleda och utbilda allmänheten i 
 frågor relaterade till hälsa och säkerhet i krissituationer: t.ex. olika slags störning-
 ar i normaltillståndet, epidemier, pandemier eller naturkatastrofer. Vi rekryterar 
 pensionerade professionella inom social- och hälsovården till vår verksamhets- 
 och utbildningsreserv.

5. Vi försäkrar oss om att organisationen kan nå ut till olika gemenskaper – bland 
 annat invandrare – vid kriser och olyckor.
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6.3 Vi satsar på samarbete och partnerskap

Mål
Vi	skapar	nätverk	av	olika	slag	och	på	olika	nivåer	samt	inleder	och	intensifierar	vårt	
samarbete med myndigheter, organisationer, affärslivet och andra aktörer. Vi inser 
också vikten av informationsförmedling på alla nivåer av organisationen.

Åtgärder
1. Vi stärker samarbetet med de viktigaste social- och hälsovårdsorganisationerna.

2. Vi upprätthåller regelbunden kontakt med social- och hälsovårdsmyndigheterna 
 på alla organisationsnivåer samt underhandlar om samarbete och avtal – exem-
 pelvis avtal med social- och hälsovårdsministeriet om kurser i första hjälpen och 
 verksamhet i första hjälpen-grupper, överenskommelser om första omsorgen i 
 samband med den kommunala socialförvaltningens beredskapsinstruktioner etc. 

3. Vi vinnlägger oss om att tillämpa mottot ”Närvaro i människors vardag” på 
 organisationens interna samarbete, vilket innebär ett behovsorienterat sätt att 
 närma sig och arbeta som överskrider sektorgränserna och som syftar till att öka 
 människors hälsa och välmåga i vardagen.

4. Vi stärker samarbetet med inrikesministeriet – särskilt i frågor som gäller den inre 
 säkerheten och invandringen – samt deltar aktivt i genomföringen och upp-
 följningen av programmet för inre säkerhet.

6.4 Vi förespråkar välmåga och hälsa och för de utsattas talan

Mål
Röda Korsets ställning som stöd för myndigheterna innebär att vi effektivt svarar på 
den utsatta befolkningens behov och att vi utnyttjar vår position för att föra dessa 
människors talan.

Åtgärder
1. Vi söker aktivt kontakt med de kommunala beslutsfattarna samt deltar på alla
 nivåer inom vår organisation i den samhälleliga debatten och beslutsprocessen.

2. Som stöd för vår roll som förespråkare samlar vi aktivt in fakta och kunskaper om
 de faktorer som äventyrar välmåga och hälsa och förmedlar på olika nivåer våra 
 rön till myndigheterna och till våra övriga partners.

3. Vi för de utsattas talan och ingriper på olika sätt i utvecklingen mot utslagning 
 och utsatthet genom att lyfta fram och påtala de samhälleliga beslut som ökar 
 dessa trender. 

4. Vi förebygger diskriminering och rasism och utför toleransarbete även inom
 ramen för de program som främjar välmåga och hälsa.
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7. RESURSER, SAMARBETE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT LYCKAS

Det ökade behovet av verksamhet inom hemlandet, de förväntningar som ställs på 
denna verksamhet samt den ökade utbildningsvolymen förutsätter att antalet anställ-
da	ökas,	att	finansieringsbasen	stärks	samt	att	det	professionella	kunnandet	utveck-
las och tryggas på alla nivåer.

Till förutsättningarna för att verksamheten ska lyckas hör dels att samhällsengage-
manget ges ökad vikt och betydelse, dels att uppgiften att främja hälsa och välmåga 
ses ur ett perspektiv där utgångspunkten är människornas egen delaktighet och in-
teraktiva verksamhet.

För att kunna genomföra de godkända programmen ska organisationen, enligt stra-
tegins principer för måluppfyllelse, ha den personal som krävs för dess arbete med 
olika befolkningsgrupper och gemenskaper. Partnerskapet med myndigheterna, med 
andra organisationer och med näringslivet ska vara målmedvetet och systematiskt. 
Resurserna ska stärkas även så att organisationen har tillgång till det nödvändiga an-
talet väl utbildade frivilliga.

För att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med strategin bör FRKs cen-
tralbyrå och distrikt göra social- och hälsoprogrammen kända både bland allmänhe-
ten och bland sina samarbetspartners och samtidigt inte bara tjänstgöra som en länk 
mellan dem utan också uppmuntra organisationsfältet till aktivt samarbete med de 
övriga aktörerna.

Utvärderingen av verksamheten och tjänsterna ska vara intimt förbunden med ge-
nomföringen av programmen.

8. GENOMFÖRINGEN AV STRATEGIN

Strategin för välmåga och hälsa görs känd bland hela Röda Korsets personal och or-
ganisationens alla frivilligkrafter. Centralbyrån och distrikten följer hur genomföringen 
av strategin avancerar och vilka effekter den har på de verksamhetsplaner som ska 
sammanställas. Finlands Röda Kors styrelse godkände strategin på våren år 2008. 


