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Beredskap



Röda Korset – hjälpare nära dig



En plats för glädje, hopp och handling Beredskapsenheten

Röda Korsets beredskap: juridik och 
roll
Lagen om Finlands Röda Kors 238/2000 

Förordningen om Finlands Röda Kors 827/2017 

Enligt förordningen är FRKs syfte att bl.a: 

• Rädda människoliv i hemlandet och utomlands.

• Hjälpa de mest utsatta. 

• Stödja och hjälpa landets myndigheter att göra 
humanitära insatser.

• Skapa en positiv inställning till solidaritet och 
biståndsarbete bland medborgare.

• Främja hjälpberedskap.



En plats för glädje, hopp och handling Beredskapsenheten

Avtalat stöd till 
myndigheterna

• SHM (Social- och 
hälsovårdsministeriet): 
Samarbetsprotokoll gällande beredskap och 
första hjälpen (2014)

• Försörjningsberedskapscentralen: 
(Huoltovarmuuskeskus): Avtal om materiell 
beredskap med Kalkku logistikcentral

• Inrikesministeriet: Samarbetsprotokoll 
gällande beredskap och koordination av 
tredje sektorn i störningssituationer (2018)

• Migrationsverket: Avtal om mottagande 
och stödtjänster till flyktingar och sökande 
av internationellt skydd (2011=>)
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Ansvarsfördelningen i FRK:s 
beredskap

Avdelningarna
• Verksamhet och ansvar lokalt.
• Kontakt till kommuner.
• Regionalt samarbete med grannavdelningar.

Distrikt
• Koordination av operationer på landskapsnivå.
• Stöd till avdelningar och regioner.

Centralförvaltningen
• Stöda distrikten.
• Nationella program och kampanjer. 
• Internationell verksamhet.
• Myndighetskontakter till ministerier och myndigheter på 

nationell nivå.
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Myndigheterna har huvudansvaret 
för hjälpinsatser

• I samband med en plötslig olycka har
myndigheterna skyldighet att

• rädda människor undan omedelbar fara
• organisera akutvård
• organisera socialtjänster
• erbjuda psykosocialt stöd.

• En avdelning kan dra igång en hjälpoperation i 
samarbete med myndigheterna eller 
självständigt.

• Vi ersätter inte myndigheternas insatser!



VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för hemlandsbistånd 7



Beredskap Hantering av 
(störnings) situation Återhämtning
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funktionsförmåga

Störning i den normala 
verksamheten

Kriståligheten(resiliensen) 
kan stiga efter en kris  
funktionsförmågan 
förbättras

Beredskap är att förbereda sig 
för och hantera 
störningssituationer samt 
återhämtning
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Röda Korsets hjälp
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Röda Korsets verksamhet i olycks- och störningssituationer i 
hemlandet

HÄLSOVÅRD
● Professionellt: Hälsoinfo, första hälsoundersökningar, akut 

vård/eller anvisning till vård, mobila hälsoenheter, ERU- 
enheter. 

● Frivilliga: Första hjälpen, hälsorådgivning.

NÖDBOENDE SAMT VATTEN OCH SANITET 
● Inrätta nödboenden i tält.
● Skaffa utrymmen för boende.
● Verka i utrymmen anvisade av myndigheterna.
● Tillgodose vatten och sanitet.

SITUATIONSBILD OCH FÖRMEDLA INFORMATION 
● Lägescentral, upprätthållande av situationsbild.
● Lägeskommunikation.
● Informera de hjälpbehövande om deras rättigheter (och 

skyldigheter) samt möjlig hjälp som finns tillgänglig 
● Identifiera risker och analysera dem.

 FÖRPLÄGNAD
● Matutdelning eller arrangemang av matutdelning.
● Förplägnad på olycksplatser för hjälpare, offer och 

anhöriga.

EVAKUERING / BEFOLKNINGSFLYTTNING
● Grunda uppsamlingsplatser.
● Evakuera personer.
● Registrering.

PSYKOSOCIALT STÖD
● Professionellt: Psykosocialt stöd på olycksplatser, eftervård 

och avlastningstillfällen.   
● Frivilliga: mentalt stöd, lyssna, närvara.

HANTERA FRIVILLIGA 
● Alarmering av alarmgrupper.
● Leda frivilliga.
● Ta emot och leda spontana frivilliga i operationer. 

Kanalísera hjälpviljan till verksamheten, värva 
tilläggsresurser, snabbskolning m.m. 

KOORDINERING
● Koordinera organisationer.
● Ta emot och koordinera internationellt bistånd.
● Fungera som kanal för hjälp åt företag och 

sammanslutningar (materiall hjälp).

FAMILJEÅTERFÖRENING
● Personefterforskning.
● Förmedling av rödakorsmeddelanden.
● Familjeåterförening (rådgivning och researrangemang). 

GENOMGÅENDE I ALL VERKSAMHET 
● Hjälpa de mest sårbara 
● Skydd
● Främja jämlikhet
● Hemlandshjälp
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Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa)
Frivilliga räddningstjänsten är ett nätverk av 53 föreningar. Röda Korset 
koordinerar de frivilliga i nätverket.

Länk; Detta är vapepa 

https://vapepa.fi/sv/det-ar-vapepa/


En plats för glädje, hopp och handling Beredskapsenheten

Tack !!

Kontaktuppgifter

Sari Karrila
040 5144 962

Sari.karrila@avdelning.rodakorset.fi 

mailto:Sari.karrila@avdelning.rodakorset.fi
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