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Stödverksamheten för 
närståendevårdare i siffror år 

2021 

 
• 7049 närståendevårdare deltog i Röda 

Korsets verksamhet för 
närståendevårdare 
  

• 52 kamratgrupper för 
närståendevårdare, där 1173 personer 
deltog. 
 

• 61 rekreationstillfällen för 
närståendevårdare, där 4190 personer 
deltog. 
 

• 8 må bra-dagar för närståendevårdare, 
där 136 personer deltog. 
 

• 57 utbildningar för närståendevårdare, 
där 741 personer deltog. 

 

• 66 utbildningar för frivilliga, där 662 
personer deltog. 

Stöds med Veikkaus intäkter.       
 
Verksamheten var med i STEA:s 
pilotanvändning av kontinuerlig rapportering. 
 
509 frivilliga ordnar regelbunden grupp- och 
rekreationsverksamhet för närståendevårdare 
och deras familjer. Professionellt koordinerad 
verksamhet genomfördes av frivilliga ansikte 
mot ansikte på 80 orter, samt på riksomfattande 
webbinarier.  

 

 
 

Bild: Eeva Anundi / Finlands Röda Kors 

Gott sällskap piggar upp! 
 
Röda Korsets stödverksamhet för närståendevårdare stärker och främjar 
närståendevårdarnas och deras familjers hälsa och livskvalitet, samt 
hjälper dem att klara sig självständigt i vardagen. Verksamheten är 
avsedd för alla åldersgrupper. 
 
Verksamheten ger de frivilliga meningsfull verksamhet och möjlighet att 
delta på olika sätt. Ungdomar uppmuntras att delta i verksamheten bl.a. 
genom samarbete med läroanstalter.  
 
Vi samarbetar med kommunala social- och hälsoväsenden, olika lokala 
föreningar och aktörer samt medlemmar i Nätverket för Närståendevård i 
Finland. Nätverket är medlem i den europeiska samarbetsorganisationen 
Eurocarers (EUCA). 
 
 
 
Mångsidig verksamhet - kamratstöd, rekreation och utbildning  
 
Genomförs ansikte mot ansikte och på nätet. Med handledning, 
praktiska tips och psykiskt stöd. 
 
Kamratstöd, frivilliga vänner, rekreation, må bra-dagar och -läger. 
Verksamhet som främjar hälsan och den fysiska funktionsförmågan.  
 
Utbildningar och kurser: 1) Vård och omsorg hemma 2) 
Närståendevårdare/vårdtagare som klient inom hälsovården 3) Naturen 
som en del av välbefinnandet 4) Första hjälpen-kunskaper för 
närståendevårdare 5) Om min anhörig försvinner-infotillfälle 
 

 
 
 
 
 
 

Under året utvecklades kamratgrupper 
och utbildningar för webben 
 
Urvalet bestod av webbinarier, butikshjälp, hjälp 
per telefon, e-post och textmeddelanden till 
närståendevårdare. Familjerna fick brev, där de 
uppmuntrades att orka. De fick också veta om 
olika sätt att delta i organisationens verksamhet. 
Familjerna gladdes bl.a. med postkort- och 
julhälsningar. 

 

Mer information: Sisko Aalto, koordinator för närståendevård, sisko.aalto@rodakorset.fi, 0400 815 518  
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