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Anvisning för uppringning av klienter inom 

vänverksamheten 

 
På grund av coronasituationen är det inte möjligt att besöka klienter inom 

vänverksamheten. Det är ändå viktigt att de frivilliga vännerna eller 

vänförmedlingen håller kontakt med sina vänklienter, av vilka många kanske 

lever isolerade och känner oro över situationen. Ett telefonsamtal eller ett 

meddelande från Röda Korsets frivilliga vän eller vänförmedling kan öka 

känslan av trygghet betydligt.   

 

Målet med telefonsamtalen är att erbjuda samtalssällskap och att vid behov 

hänvisa till andra tjänster. Under telefonsamtalet:  

 

• Fråga om senaste nytt, lyssna och ge tid 

• Försäkra dig om att hjälp finns att tillgå vid behov, till exempel för 

butiksbesök 

• Påminn om vardagsrutinerna 

• Ytterligare tips från materialet Henkinen tuki ystäville (Psykiskt stöd för 

vänner): https://rednet.punainenristi.fi/node/24972 

 

En del frivilliga har fått telefonnumret till sin klient av klienten själv, men i fråga om alla 

är det inte så. Om du inte vet din klients telefonnummer, kan du fråga efter det hos din 

egen lokala vänförmedling. Av datasekretesskäl kollar förmedlaren hos klientvännen, 

om telefonnumret kan ges till den frivilliga – en del av klienterna vill inte ge numret.  

Om den frivilliga inte vill att hans eller hennes telefonnummer kommer i vänklientens 

kännedom, kan numret döljas*.  

 

Vid vänförmedlingarna finns också ofta en kö av klienter, som ännu inte har någon vän 

eller klienter, som håller paus i vänskapen.  Antalet vänförfrågningar vid 

vänförmedlingarna kan också öka i och med att coronasituationen fortsätter. I det här 

läget uppmuntrar vi till att också hålla kontakt med dem regelbundet.  Till förmedlingen 

kan till exempel rekryteras nya frivilliga vänner, som ringer särskilt till dessa personer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/24972
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Anvisning för telefonsamtalets förlopp 

 
1. Öppna samtalet och lyssna på behoven  

 

• Presentera dig själv genom att säga ditt namn, din organisation och din uppgift 

”Jag är frivilligvän/vänförmedlare Petri från Finlands Röda Kors…” 

• Berätta orsaken till ditt samtal och fråga neutralt hur vänklienten har det.  

”Eftersom mötena ansikte mot ansikte inom Röda Korsets vänverksamhet är på 

paus, har vi beslutat ringa upp alla som har bett om att få en vän för att fråga 

hur ni har det…” 

• Red ut om vänklienten är kund inom hemvården och om han eller hon får 

hjälp med butiks- och apoteksärenden till exempel av sina närstående eller 

kommunen.  

• Om du vill, kan du komma överens om samtalets längd, till exempel 15 eller 30 

minuter.  

 

2. Vad göra om vänklienten är mycket orolig eller rädd för den rådande 

coronasituationen? 

 

• Medge att situationen ger anledning till oro: ”Situationen är utmanande, för 

vi vet fortfarande inte allt om viruset, och det är helt normalt att reagera på 

situationen och att känna oro.”  

• Ge vägledning till källor som upprätthåller aktuell och tillförlitlig 

information, såsom thl.fi: ”Många känner ångest och det är ofta lugnande att få 

exakt och riktig information.  Om man håller sig uppdaterad om situationen, är 

det också lättare att bestämma hur man ska reagera.” 

• Om din vän bekymrar sig eller funderar på problemen väldigt mycket, kan du 

föreslå att han eller hon begränsar nyhetsuppföljningen: ”Om du märker 

att du alltför mycket funderar på bekymmer och problem, lönar det sig att 

begränsa nyhetsuppföljningen till exempelvis två gånger per dag och att undvika 

nyheter strax innan du går och lägger dig.” 

• Uppmuntra till ibruktagande av inre kraftresurser: ”Situationen är svår och 

jag förstår att den känns mycket utmanande. Hur brukar du göra i besvärliga 

situationer för att det ska börja kännas bättre? Kan du på något sätt själv göra 

situationen mera uthärdlig?”  

Du kan till exempel uppmana vänklienten att göra en lista över trevliga sätt att 

koppla av: böcker, som han eller hon vill läsa eller skriva, musik att lyssna på, 

recept att pröva på, att måla med vattenfärger, att sticka, att virka, att lära sig 

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv
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ett nytt språk eller en ny färdighet, att lyssna på podcaster, att städa hemma och 

så vidare.  

• Uppmuntra vänklienten att hålla kontakt med eventuella vänner och 

familjemedlemmar per telefon, e-post eller snabbmeddelandeappar.   

• Påminn din vän om iakttagande av normala vardagsrutiner, såsom 

regelbunden måltidsrytm, motion och vanliga vardagssysslor.  

• Föreslå sätt för avkoppling: en rask promenad utomhus (om möjligt) eller 

någon annan aerobisk motionsform lugnar ner.  Andnings- och 

avslappningsövningar samt hemmajumpa- och yogaprogram finns på Internet. 

Genom att söka på Youtube med sökordet ”skogsvandring” kan man bege sig på 

en virtuell skogsutflykt.  

 

3. Att hänvisa till tjänster och att avsluta samtalet.  

 

• Om vänklienten behöver praktisk hjälp med butiks- eller apoteksärenden, 

vänd dig till din egen avdelning.  Om avdelningen inte tillhandahåller hjälp med 

att gå ärenden och du har kännedom om att det finns andra på orten som gör 

det, hänvisa klientvännen till dem och hjälp vid behov att beställa tjänsten.   

Röda Korset har utarbetat anvisningar för avdelningarna gällande butikshjälp:  

https://rednet.rodakorset.fi/node/59599 

• Hänvisa till andra aktörer som erbjuder hjälp:   

o Röda Korsets samtalshjälp för psykiskt stöd tfn 0800 100 200 (vardagar kl. 

9-21) 

o Landsomfattande samtalstjänst, som ger allmän information om 

coronaviruset, inte hälsorådgivning tfn 0295 535 535 (vardagar kl. 8-21, lö 

kl. 9-15), frågor kan också sändas per sms till numret 050 902 0163 (den 

här tjänsten är avsedd i första hand för personer, som t.ex. på grund av 

hörselskada inte kan tala i telefon).  Chat på adressen:  

https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/per-telefon-och-

chatt 

o Mieli Psykisk Hälsa i Finland rf:s svenskspråkig kristelefon 09 2525 0112.  

o På webben kan du färdigt söka fram samtalstjänster och chat-tjänster på den 

egna orten samt tjänster arrangerade av andra organisationer.   

• När samtalet avslutas, gör ett sammandrag av de viktigaste sakerna som kommit 

upp i samtalet.  

• Om ni vill så kan ni komma överens om en tidpunkt för följande 

telefonsamtal.  

• Ta hand om din egen ork och be vid behov om ett bearbetningssamtal från din 

egen avdelning eller distriktsbyrå.   

https://rednet.rodakorset.fi/node/59599
https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/per-telefon-och-chatt
https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/per-telefon-och-chatt
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Vart tar jag kontakt, om jag är bekymrad över min vänklients 

situation? 
 

På samma sätt som normalt, med vänklientens tillstånd kan du beroende på situation 

göra en anmälan till det lokala social- och hälsovårdsväsendet.  Också utan tillstånd kan 

du alltid göra en anonym orosanmälan till socialväsendet och i allvarliga situationer 

ringa nödnumret.  Kontakta också alltid den lokala vänförmedlingen i sådana här fall.  

 

Psykiskt stöd till de frivilliga vännerna, material:  

https://rednet.punainenristi.fi/node/24972 

 

Nyttiga anvisningar och länkar för frivilliga om coronaviruset på RedNet:  

https://rednet.rodakorset.fi/Corona2020 

 

 

 

I Iphone-telefonerna kan det egna telefonnumret i allmänhet döljas så här:  

 

1) välj ”inställningar”   

 

2) välj i listan ”telefon” 

 

3) avaktivera ”visa mitt nummer”  

På Androidtelefoner döljs det egna numret i allmänhet så här:   

 

1) tryck på luren på startdisplayen 

 

2) tryck därefter på de tre punkterna i övre högra hörnet för att öppna menyn 

 

3) i menyn väljs ”inställningar” 

 

4) välj sedan ”samtalsinställningar” 

 

5) sedan ”SIM-kort” 

 

6) välj ”mera inställningar”  

 

7) välj ”den uppringandes beteckning” och ”dölj numret”.  

 

https://rednet.punainenristi.fi/node/24972
https://rednet.rodakorset.fi/Corona2020

