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Vad? Vi förbättrar vardagssäkerheten hemma hos barnfamiljer. 
• Barnfamiljer börjar tänka på hur de kan förbättra säkerheten i sin 

vardag.
• Barnfamiljer lär sig förebygga olyckor i hemmet.
• Familjer stärker sina färdigheter i första hjälpen på avdelningars 

evenemang, hjälparkurser och via sociala medier.

Varför? Barnfamiljer behöver anvisningar om hur de kan öka 
vardagssäkerheten och ge första hjälpen.

Hur? Avdelningar ordnar hjälparkurser och evenemang för barnfamiljer. 
Vi kommunicerar om vardagssäkerheten och första hjälpen.
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1. Avdelningar ordnar evenemang till exempel på bibliotek och i 
daghem

• Temat är ”Är ditt hem säkert?”
• Man visar hur man ger första hjälpen, till exempel åt en person som håller 

på att kvävas
• Deltagare bjuds in att delta i avdelningens verksamhet

2. Avdelningar ordnar hjälparkurser och evenemang för barnfamiljer
• Barn och vuxna övar sig i att ge första hjälpen tillsammans
• Nya instruktioner för genomförande och en kontrollbana för barnfamiljer 

3. Vi kommunicerar aktivt om vardagssäkerheten och första hjälpen
• Kampanjvideo i riksomfattande kanaler och annat innehåll som delas i 

sociala medier
• Avdelningens egen kommunikation på orten

Vad händer under veckan?
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Mål: 
Förbättra säkerheten hemma hos deltagarna och deras färdigheter i första 

hjälpen

• Lätt att ordna med 1–2 frivilliga

• Med hjälp av checklistan för vardagssäkerhet är det lätt att ta kontakt 
med människor

• Visa hur man ger första hjälpen: till exempel första hjälpen vid kvävning med 
hjälp av en docka

• Ni kan på evenemanget också dela ut Olycksfallskampanjens avgiftsfria 
material som kan skrivas ut (såsom instruktioner för hur man främjar 
tryggheten i hemmet och checklistor för barn, även på svenska): 
www.kotitapaturma.fi

• Ge synlighet för kampanjen vid montern med hjälp av den nya 
bordsprataren

1. Avdelningars evenemang till
exempel på bibliotek eller i daghem

http://www.kotitapaturma.fi/
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2. Hjälparkurs för barnfamiljer

• Avdelningar ordnar hjälparkurser för 
barnfamiljer

• På bibliotek, i skolor, öppna daghem, 
klubbar eller familjecaféer

• Under Rödakorsveckan eller senare 
under våren eller sommaren

• Med 20 deltagare behövs det 2–3 
frivilliga för att ordna kursen

• Nya kontrollkort och instruktioner för 
genomförande som stöd
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1. Välkomsthälsning och målen för kursen
2. Visa hur man gör

• Första hjälpen för medvetslösa
• Första hjälpen vid kvävning

3. Ge instruktioner för kontrollbanan
4. Låt deltagarna testa banan i grupp/familjer

• Näsblödning
• Första hjälpen vid ledskador (vrist)
• Nedladdning av appen 112
• Första hjälpen vid kvävning – övning med en docka (en som handleder)
• Första hjälpen för medvetslösa – på rygg (en som handleder)
• Presentation av den egna avdelningen (en som presenterar)

5. Genomgång tillsammans: hur gick det, finns det frågor? Välkommen
med i verksamheten!

6. Respons på kursen på post it-lappar

Stommen till hjälparkurs för 
barnfamiljer
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För medier 

• En meddelandemall läggs in i RedNet under april. Ni kan 
använda er av den för att bjuda in lokala medier till 
evenemanget.

• Ni kan föreslå den lokala tidningen eller landskapstidningen att 
de ordnar en hjälparkurs för barnfamiljer för sina läsare. Det 
ger också synlighet för evenemanget.

På RedNet och Oma 

• Lägg till information om evenemang och kurser i Oma Röda 
Korset eller Rednets evenemangskalender                                              

• Se till att det på avdelningens sida på RedNet finns uppdaterad 
information om hur man kan komma med i verksamheten. 

Kom ihåg att annonsera om 
evenemanget
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• direkt till barnfamiljer
• på anslagstavlor i daghem, skolor, butiker, bibliotek, 

rådgivningsbyråer m.m.: använd er av meddelandemallen på 
RedNet

• i grupper för lokala barnfamiljer i sociala medier

• i stadsdelens eller ortens grupper i sociala medier

• till personer som leder familjecaféer eller klubbar, till 
rådgivningsbyråers personal

• genom djungeltelegrafen

Glöm inte att annonsera om 
evenemanget
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3. Vi kommunicerar aktivt 
om vardagssäkerheten 
och första hjälpen

• Tips på och färdiga mallar för avdelningens 
kommunikation finns på RedNet. 

• Använd er av planeringsmallen för 
Rödakorsveckan vid planering av 
kommunikation!

• Vi rekommenderar att ni följer och delar 
innehållet i Röda Korsets riksomfattande kanaler 
i sociala medier under kampanjveckan.

• Kampanjvideo – första hjälpen vid kvävning som tema
• Bilder på veckans teman att dela i sociala medier
• Webbtest: Egen härd är guld värd, men är den säker?
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Hur går planeringen till?

• Avdelningarna kan använda sig av en tryckt planeringsmall för 
Rödakorsveckan som stöd för planeringen av kampanjen.

• I planen antecknas följande tillsammans:
• Mål
• Vad?
• Var?
• När?
• Av vilka?
• Hur kommunicerar vi?
• Hur rapporterar vi?
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Kuva: Pasi Leino

Janne Körkkö / FRK

Bjud in deltagarna
att bli hjälpare

• Berätta vilka evenemang er avdelnings 
första hjälpen-grupp och andra frivilliga 
kommer att delta i under våren och 
sommaren.

• Hur kan man komma med i avdelningens 
verksamhet? Hur blir man praktikant inom 
jouren?

• Vad erbjuder ni för barn, unga och vuxna?

• Vad får personer som är intresserade av 
Röda Korsets lokala verksamhet ut av den? 
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Så här beställer ni
kampanjmaterial
• Allt kampanjmaterial kan beställas elektroniskt 

på www.punaisenristinkauppa.fi
under punkten avdelningsmaterial

• Beställ senast den 23 april 2019. 

• Vi skickar ut information om kampanjen genom 
elektroniska nyhetsbrev där vi informerar 
närmare om bland annat materialet och hur det 
kan beställas. Glöm inte att kontrollera att din 
e-postadress är korrekt i medlemsregistret! 

• All information uppdateras också i RedNet: 
rednet.rodakorset.fi/rodakorsveckan

http://www.punaisenristinkauppa.fi/
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