
Grundande av 
verksamhetsgrupp 
för hälsofrämjande



Grunda en verksamhetsgrupp för hälsofrämjande!

Missbruk, sexualhälsa och andra hälsorelaterade teman intresserar ungdomar och 
det är bra att ha kunskap om dem för att förstärka sin egen och vänners hälsa. 

I gruppen sätter man sig in i dessa teman via egen informationssökning, med hjälp 
av material från FRK:s missbruksarbete och hiv-/sexualhälsoarbete, genom att bjuda 
in gäster eller besöka olika ställen. Grundutbildningar för ledaren, och senare för så 
många gruppmedlemmar som möjligt, kunde vara kurs för missbruksrådgivare (K16), 
som ger färdigheter för förebyggande missbruksarbete, utbildningen inom Tidigt In-
gripande (K18), som förbereder för bemötande missbruksarbete eller grundkursen för 
hiv-/sexualhälsoarbete (K16), som ger goda kunskaper om teman inom sexualhälsa.  
Utbildningarna hittar man via RedNets händelsesökning (RedNet > Evenemangkalen-
der) under rubriken missbruk samt på FRK:s webbsidor för missbruksarbete (Kom 
med > I missbruksarbetet) och sexualhälsoarbete (Kom med > I hiv och aids-arbetet). 
Man kan även fråga distriktet om kurser och avdelningen kan ordna vissa kurser själv. 

Gruppen kan samarbeta med läroverk eller besöka dem och hålla missbruksinfokvis-
sar (RedNet > Råd och rön > Missbruksarbetet > Övriga material; också på svenska) 
för olika åldersgrupper från ungdomar till åldringar eller till exempel kondomkörkort 
för olika åldersgrupper. De kan även delta och presentera verksamheten på regionala 
evenemang med hälsotema och personer i myndig ålder kan vara på delta på festiva-
ler (Kom med > Som frivilligarbetare på festivaler) och göra hälsofrämjande arbete där.

Hur man bildar en verksamhetsgrupp:

 - Hitta ledare för gruppen och få dem intresserade att delta på utbildningar inom 
missbruksarbete och/eller hiv-/sexualhälsoarbete.

 - Uppmuntra ledarna till att hålla gruppen cirka en gång i månaden till exempel i 
avdelningens egna utrymmen.

Man kan fråga till exempel ungdomsarbetet eller andra organisationer om gratis ut-
rymmen. Verksamheten kan stödjas av avdelningens kontaktperson för hälsoverk-
samhet eller av andra arbetare inom distriktet.
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https://rednet.rodakorset.fi/tapahtumahaku
https://www.rodakorset.fi/kom-med/i-missbruksarbetet
https://www.rodakorset.fi/kom-med/i-hiv-och-aids-arbetet
https://rednet.punainenristi.fi/node/29996
https://rednet.punainenristi.fi/node/29996
https://www.rodakorset.fi/kom-med/som-frivilligarbetare-pa-festivaler
https://www.rodakorset.fi/kom-med/som-frivilligarbetare-pa-festivaler

