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1. Röda Korsets beredskap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinarie Stämman 2017 godkände Finlands Röda Kors strategi 2018-2020 där 

visionen är att vi är den ledande beredskapsorganisationen i Finland. Vår hjälp 

skall vara ändamålsenlig och rikta sig till den som är mest i behov av hjälp, både i 

hemlandet och utomlands.  

 

Vår mission är att stöda myndigheterna och hjälpa vid olyckor, 

störningssituationer och undantagsförhållanden.  

Röda Korset skall främja kristålighet i samhället genom att stärka välmående och 

stärka människors och gemenskapers egna beredskap att fungera rätt under 

olyckor, störningssituationer och undantagsförhållanden. 

 

 

 



 

Röda Korset i beredskap       

 

          

Typ av  hjälp Eldsvåda Sjöolycka Trafikolycka Efterspaning 

 

Miljöolycka Infrastörning Massinvadring Epidemier Nödinsamling 

Ledning/ 
Koordinering 

Avdelning Avdelning Vapepa Vapepa 
 

Vapepa Avd./Vapepa Avd./Vapepa 
Avd./ 

Vapepa 
Avdelning 

Registrering 
Avdelning Avdelning     

 
Avdelning   Avdelning   

  

FHJ 
  FHJ grupp   FHJ grupp 

 
FHJ grupp FHJ grupp FHJ grupp FHJ grupp   

Mentalt stöd 

Mentalt 
stöd grupp 

Mentalt stöd 
grupp 

Mentalt 
stöd grupp 

Mentalt stöd 
grupp 

 Mentalt stöd 
grupp 

Mentalt stöd 
grupp 

Mentalt stöd 
grupp 

Mentalt 
stöd grupp 

  

Förstarespons 
  ARU ARU   

 
  ARU       

Hemlandshjälp 
Avdelning Avdelning     

 
    Avdelning     

Bespisning 
Avdelning Avdelning   Avdelning 

 
Avdelning Avdelning Avdelning     

Trafikdirigering 
Vapepa Vapepa Vapepa   

 
Vapepa   Vapepa     

Efterspaning 
  

  
  Vapepa 

 
          

Information 
  

Avd./Vapep
a 

    
 Avd./Vapep

a 
Avd./Vapepa Avd./Vapepa 

Avd/ 
Vapepa 

Avdelning 

Nödinkvartering 
Avdelning Avdelning Avdelning   

 
  Avdelning Avdelning   

  



     

 

     

Respons Tid    

 

     

  1    
 

     

  2    
 

     

  3    
 

     
 



 

2. Resiliens -kristålighet 

 

 

 

 

Informationskampanjer 
En av den lokala Röda Korsets viktigaste uppgiften är att delta i den förebyggande arbete för att 

minska på olyckor på orten. 

En viktig målgrupp i avdelningarna för att sprida kunskap om att klara sig i störningssituationer 

är vännerna och hälsopunkterna i avdelningarna. Under olika jippon kan också material och 

kunskap spridas 

Vi börjar sprida information om 72 h, 112 applikationen och samarbetar med andra 

organisationer. VI producerar kampanjmaterial till avdelningarna. 

Identifiera 

riskerna 

Resiliens 

Beredskap 

Verksamhet 

Återhämtning 

Inlärning 

Uppdaterad lägesbild 

Självständig överlevnad 

Stärka  
kriståligheten 

Påverkningsarbete 

Enhetlig beredskapsfärdighet 

Stödfunktioner, resurser 

Beredskap att hjälpa 

Hantera  störningssitua-

tioner/begränsa skador 

Situationen normaliseras 

Stärker samfundens och 

människors välmående 

och trygghet 

Utveckling av beredskap 

Påverkningsarbete 

Självständig överlevnad 

Stärka kriståligheten 

Enhetlig beredskapsfärdighet 

Stödfunktioner, resurser 

Beredskap att hjälpa 

Hantera störningssitua-

tioner/begränsa skador 

 

Stärker samfundens och 

människors välmående 

och trygghet 

 Höjning av 
beredskap 

RESILIENS 
Organisationen stöder med sin grundläggande verksamhet 

gemenskaper och människor för att dessa ska klara sig på egen 
hand samt minskar sårbarhet och riskbenägenhet.  

 



 

Förebyggande av eldsvåda sker i samarbete med räddningsverket och de lokala Frivilliga 

brandkårerna. Vi uppmuntrar användningen och informerar om Brandvarnare, Brandfilt och 

allmänna brandförebyggande åtgärder. 

Förebyggande av sjöolycka sker i samarbete med sjöräddningen och de frivilliga 

sjöräddningssällskapen under olika evenamng i skärgården 

Förebyggande av trafikolycka. Våra vdelningar uppmuntras till att vara aktiva in 

planläggningsfrågor i kommunen. Att fundera hur trygg  trafikmiljön är lokalt och lyfta fram 

olägenheter lokalt. 

Vi uppmuntrar till användning av reflex, cykelhjälm och trafikvett. 

Massinvandring Distriktet och centralbyrån följer med flyktingläget i världen för att kunna 

vara i beredskap för eventuelle massinvandring. Distriktet har avtal och en beredskap att öppna 

nödboende för 150 personer vid behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 h  

72 timmar belyser betydelsen av egen beredskap. Inte ens den bästa samhällsservicen 
klarar av bemöta alla behov lika snabbt till exempel under en storm, översvämning eller ett 
omfattande elavbrott. 72 timmar är en tidsram där egen beredskap underlättar att både 
klara sig själv och samhällets belastning att ge hjälp. 72 timmar utbildningen är lämplig för 
alla 

• ger handledning i egen beredskap 
• hjälper att identifiera risker 
• repeterar grundläggande saker om hemmets säkerhet 
• ger handledning i att skaffa kunskap och att öva 



3. Alarmering 
 

Alarmet kommer via myndigheterna (alarmcentralen, räddningsverket, ambulanspersonal, 

polis, sjöräddningscentralen, socialjouren) till någon av våra alarmnumror. 

 

Efter emottaget alarm alarmeras våra beredskapsgrupper via OHTO systemet.  

Ifall uppdraget drar ut på tiden eller är omfattande alarmeras den andra vågen via 

avdelningarnas J -kort eller via OMA. Då alarmeras gruppledaren att vidarealarmera sin grupp. 

Är gruppen i OMA kan hela gruppen alarmeras på en gång. 

OHTO 

Röda Korset utvecklat OHTO för alarmering. Målet är att alla grupper och avdelningar är 

inmatade i OHTO för att underlätta alarmeringen i framtiden. Finns dock en rädsla över 

ibruktagande. Målet i Åboland skulle vara att vi har en grupp ”OHTO alarmerare” som lätt kan 

ta emot alarm och alarmera grupperna via systemet. Målet att RK Åboland/ Vapepa bara har 

ett alarmnummer! 

”OHTO alarmerare” kunde bestå av rörelsehämmade som vill vara en del av Röda Korsets 

beredskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040-823 4xxx Pargas VAPEPA 

040-823 4xxx Kimitoöns VAPEPA 

0400- 488 6xxx Åbolands Mentala stödgrupp 

0400-838 675 Annalena Sjöblom, beredskapschef 

 



4. Avdelningens ledningsschema 
 

Allmän ledare: Ordförande / Viceordförande 

Operativ Ledare: Beredskapsansvariga 

Situationsbild: sekreterare 

Informationsansvarig: Informatör 

HR: Medlemsmästare 

Förstahjälp: Förstahjälpansvarig /Jouransvariga / Gruppledare 

Första respons:  

o Utö gruppledare /  

o ARU gruppledare (förstarespons på begäran av 

sjukvårdsdistriktet) 

Mentalt stöd: Gruppledare 

Inköp/ bespisning / Klädhjälp 

o Kontaktperson för Hemlandshjälpen 

Registrering  

o kontaktperson för skolsamarbete 

Första omsorg, Närvaro:   

o Vänverksamhetsansvarig,  

o Ansvarig för Mångkultur,  

o Kontaktperson för Hälsofrämjande 

 

 

 



5. Anvisningar för grupperna 
 

Avdelningen 
Ledning och Koordinering 

Avdelningen kan bli kallad att bistå myndigheterna i olika uppdrag där tex kommunens resurser 

inte räcker till (större eldsvåda, trafikolycka, olycka tillhavs, epidemier). 

Myndigheterna förutsätter att frivilliga själv leder sig själv och då blir avdelningens roll att ta 

hand om den koordinerande funktionen. Via hemlandshjälpen har avdelningen också rätt att 

frigöra medel för hjälpuppdraget (som i efterskott kan sökas från kommunen) 

Avdelningen följer sin beredskapsplan och alarmerar frivilliga från sina verksamhetsgrupper för 

uppgiften. 

Avdelningen koordinerar också de frivilligas orkande i uppdraget. 

Till fördel är om avdelningen har eget verksamhetsutrymme som servar de frivilliga i uppdraget 

och där ledningsplatsen grundas 

 

Hemlandshjälp 

Hemlandshjälpen kan aktiveras i olika specialsituationer där hjälpbehovet är stort. I alla fall för 

Mentala stödet också beaktas för de drabbade. 

Avdelningens namntecknare och kontaktperson för hemlandshjälpen koordinerar hjälpen. 

 

 

 

Behov av utbildning: 

- Avdelningen i beredskap 

- Ledningsutbildning (nationellt på 

kommande 2019). 

-  Vapepa ledarutbildning 

- Signal/Virve utbildning 

Behov av utbildning 

- Avdelningen i beredskap 

- Grundkurs i Psykiskt stöd 



Förstahjälpen 

Alarmeras alltid till större olyckor ifall evakueringscenter grundas. (OBS också vid mindre antal 

drabbade). Gruppen sköter jourliknande uppdrag i första hand men kan användas av 

professionell vårdpersonal. Under jour leds gruppen av egen gruppledare. I uppdrag under 

vårdpersonal sköts ledningen av dessa 

Mentalt stöd 
Vid storolyckor lyder gruppen under socialmyndigheterna och kan alarmeras av dem. Alarmeras 

alltid till större olyckor ifall evakueringscenter grundas samt till efterspaningsuppdrag för att 

avlasta anhöriga.  

 

Första respons ( EVY och ARU-grupperna) 
Enligt avtal med Egentliga-Finlands sjukvårdsdistrikt kan grupperna alarmeras vid storolyckor. 

Då lyder och arbetar och leds gruppen direkt under sjukvårdsdistriktets förstavårdpersonal. 

Behov av utbildning 

- FHJ grundkurser 

- Jourkurs 

- Grundkurs i Psykiskt stöd 

- Gruppledarkurs 

- fortbildning, övningar, upprätthållande av 

kompetensen 

- Signal/ VIRVE utbildning 

Behov av utbildning 

- Mentalt stöd grund- och fortsättningskurs 

- FHJ 1 

- Gruppledarkurs 

- fortbildning, övningar, upprätthållande av 

kompetensen 

- Signal/Virve utbildning 

 

Behov av utbildning 

- Kurs i Förstarespons 

- Grundkurs i Psykiskt stöd 

- fortbildning, övningar, upprätthållande av 

kompetensen enligt sjukvårdsdistriktets direktiv 

- Signal/Virve utbildning 



 

Första omsorg 
Med första omsorg avses bespisning, registrering, klädhjälp och arrangerande av 

nödinkvartering. Målet är att ha alarmerbara beredskapsgrupper i avdelningen för detta. 

Dessakan bestär av tex vänner eller frivilliga som arbetar med mångkulturellt arbete. 

Registrering 

Röda Korset bör veta vilka av både frivilliga och dabbade som tas hand om. 
För detta finns både blanketter och elektroniska system som kan användas. 
De frivilliga skall anmäla sig och få sitt uppdrag och av de drabbade skall behövlig informations 
samlas in 

 

Bespisning 

Behovet av bespisning för både myndigheter och de drabbade faller ofta på frivilliga att 

arrangera. Också de egna frivilliga behöver få mat efter ca 4 h arbete. 

Bespisningen är mycket viktig att arrangera för ett frigöra hjälparnas energi till själva 

hjälparbete. 

Varje avdelning bör ha avtal med lokal butik om att få förnödenheter vid behov och 

verksamhetsutrymme att fullfölja bespisnig 

Information 

Information om vad Röda Korset eller Vapepa gör under uppdrag är viktigt för vår synlighet. 

Avdelningens kommunikationsplan som utarbetas under 2019 ger anvisningar för både 

kriskommunikation och för vanlig kommunikation 

Behov av utbildning 

- Avdelningen i beredskap 

- Kurs och fortsättningskurs i Första omsorg 

- Hygienpass 

Behov av utbildning 

- Avdelningen i beredskap 

Behov av utbildning: 

- Avdelningen i beredskap 

- Grundkurs i Psykiskt stöd 

- TONY registrering 
- Övning av att registrera 



Nödinkvartering 

Behov av nödinkvartering kan komma efter en eldsvåda eller vid massinvandring. 

 

 

VAPEPA 
Ledning/koordinering 

Leder större alarmuppdrag samt efterspaningsuppdrag. Lyder under den myndighet som 

alarmerat 

Efterspaning 

Uppdragen lyder under polismyndighet men leds oftast av Vapepa ledare 

Trafikdirigering 

Uppdragen lyder under polismyndighet och Vapepa kan bli kallad att sköta trafikarrangemang 

även om man inte har utbildning. Autoliittos frivilliga har ofta utbildning för detta 

 

Behov av utbildning 

- Vapepa grundkurser 

- Vapepa truppledarkurs 

- Vapepa ledarkurs 

- Ordningsvaktkurs 

- Signal/ VIRVE utbildning 

Behov av utbildning 

- Vapepa grundkurser 

- Vapepa truppledarkurs 

 

Behov av utbildning 

- Avdelningen i beredskap 

- Kurs och fortsättningskurs i Första omsorg 

- Grundkurs i Psykiskt stöd 

Behov av utbildning 

- Vapepa grundkurs 



6. Återhämtning 

Genom Röda Korsets grundläggande verksamhet stärks kommunernas, samfundens och 

individernas förmåga att klara av situationen efter krisen. Verksamheten minskar individernas 

och samfundens senare sårbarhet och strävar efter att förebygga nya kriser. 

 

 

 

I återhämtnings-fasen förbereder man sig inför nästa störningssituation  

Efter en kris är avdelningens normala verksamhet viktig. avdelningen kan också fundera på att 

starta ny verksamhet som stöder gemenskapen i samhället och kan erbjuda en plattform för 

diskussioner och avlastning. Exempel kan vara Öppet hus med Mentalt stödgruppens frivilliga, 

hälsopunktsverksamhet, vänverksamhet i grupp, ungdomsgruppverksamhet. 

 

 

 

 

ÅTERHÄMTNING 
En mångsidig frivilligverksamhet som organisationen 

upprätthåller och stärker vid eftervården, initiativrikedom och 
organisationssamarbete påskyndar att gemenskaper och 
människor klarar sig vid olyckor och kriser samt förstärker 

resiliensen och kriståligheten. 
 
 

Störning 
Den normala 

funktionsförmågan av 
samhället 

Samhällets nedsatta/förstörda 

funktionsförmågan 

 

resiliens (eller kristålighet) 
kan förbättra sig efter en 
störningsituation → 

vardags kapacitet ökar 

1. Förberedelse/beredskap 2. Situationskontrol 3. Återhämtning 



7. Prat Kort för frivilliga: 
 

LEDNING 

GRUNDANDE AV EVAKUERINGSCENTER 

HEMLANDSHJÄLPEN 

KOMMUNIKATION 

AVLASTNING 

NÖDINSAMLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Röda Korsets verksamhetsanvisningar vid olycks- och störningssituationer 
 

 ANVISNINGAR ATT LEDA FRIVILLIGA 

 
Allmän ledare Avdelningens ordförande eller Vapepa ledare 

Övriga aktörer Grupperna,  

Samarbete Myndigheterna 

Planering av 
verksamheten 

Uppdraget är att leda de frivilliga tillsammans med ledningsplatsens övriga 
aktörer  

- Grunda ledningsplats (inomhus med infra för kommunikation, helst 
med faciliteter) med följande funktioner: 

o HR registrering av frivilliga, vaktbyten, mat/vilopauser etc 
o Ha snabbskoling av frivlliga ( Sponatna frivilliga) 
o Upprätthållande av situationsbild 
o kommunikation till grupperna (signal) 
o Extern kommunikation 
o Grunda ledningsgrupp av gruppledare vid omfattande uppdrag 

Kommunikation Intern med VHF, GSM, ledningsgruppsmöten 
Myndigheter: Virve, GSM 
Extern GSM, Epost,  

Uppgift Alarmera frivilliga 
Leda de frivilliga grupperna i uppdraget enligt myndigheternas önskemål 
Upprätthålla situationsbild 
Dokumentera händelser och kommunikationen 
Kommunicera internt och externt 
Planera ”nästa steg” 
Ombesörj de frivlligas välbefinannde (mat- och vilopauser) 
t 

Rapportering  Myndigheterna 
Distriktets beredskapschef 
Avdelningens ordförande 
 

Information Kom ihåg den interna informationen 
Kom överens om tydliga ansvarsområden och tidpunkter för information (internt 
och externt)  
Berätta om vad Röda Korset/ Vapepa gör INTE om själva olyckan! 

 

 

 

 

 

 



 
Röda Korsets verksamhetsanvisningar vid olycks- och störningssituationer  

 ANVISNINGAR FRIVILLIGA 
ATT GRUNDA EVAKUERINGSCENTER VID STOROLYCKA  

Allmän ledare Organisationernas hjälpverksamhet koordineras och leds av distriktets 
beredskapspersonal, hens ersättare eller till exempel FRT ledare.  
Ansvaret och beslut över evakueringscenter har räddningsverket 

Övriga aktörer Olika frivilliggrupper ( FHJ grupper, Mentalts stöd, Första omsorgs grupper, 
Vapepa) 
Utöver detta är det skäl att ha beredskap för spontana frivilliga. 

Samarbete Aktörer från Röda Korset, FRT och andra SOTE – organisationer kan verka 
tillsammans i centret. Organisationerna fungerar oftast under samma 
organisationsledning, till exempel under FRT-ledare eller distriktspersonal. Röda 
Korsets aktörer stöder myndigheternas verksamhet men kan också initiera 
verksamheten självständigt 

Planering av 
verksamheten 

Vi strävar till att planera och förverkliga all verksamhet i samarbete med behörig 
myndighet. Verksamheten planeras regionalt i samarbete med andra i området 
verkande aktörer.  

Kommunikation GSM, Virve, e-post, VIRVE, VHF och möjliga verktyg för upprätthållande av 
situationsbild.  

Uppgift Evakueringscentralen grundas på uppdrag av myndigheter ( 
räddningsmyndigheten). 

o bedömer behovet av inkvartering, bespisning eller servicekapacitet  
o nycklar, passeringslov, alarm, kontakter för kommunikation 
o försäkrar om de ekonomiska resurserna 
o planerar transporter tillsammans med den ledande/ansvariga myndigheten  
o grundar FRK/FRT ledningsplats och reserverar personal  
o noterar händelser och verksamhet (situations-/kommunikationsdagbok) 
o att uppmärksamma vid grundande av evakueringsplats: 

▪ evakueringsblanketter, personregistrering och passeringslov 
▪ ordna med klädhjälp 
▪ mediciner, sjukdomar och utrymme för förstahjälpen 
▪ beställa mat och ordna utrymme för bespisning 
▪ specialbehov hos de evakuerade (rörelsehämmade)  
▪ möjlighet till psykosocialt stöd, lugn och ro samt vila 
▪ möjlighet till personlig hygien och vattenposter  
▪ möjlighet att upprätthålla kontakt till de egna 
▪ paus-, mötes- och kontorsutrymme för personalen 
▪ områdets säkerhet och bevakning 
▪ trafikarrangemang och skyltning 
▪ utrymme för husdjur  
▪ sköta om avfallshantering och renlighet samt hygien  

o ifall situationen förlängs se till att få utbytespersonal i god tid 
o se till att aktörerna får avlastningssamtal efter arbetsskiften 
 



Rapportering  Håll distriktets beredskapschef uppdaterad.. För situationsdagbok. Delta 
regelbundet i möten med myndigheterna och övriga aktörerna. Ge feedback och 
utvecklingsidéer om anvisningen efter uppdraget till distriktet.   

Information Kom ihåg den interna informationen i evakueringscentralen. 
Kom överens om tydliga ansvarsområden och tidpunkter för information (internt 
och externt)  

 

 

På kommande för evakueringscentral 

- bespisning 

- stöd till första vården 

- Ledning av evakueringscenter 

- Logistik och stödfunktioner 

- HR 

- Första omsorg och mentalt stöd 

- registrering 

- Kommunikation/signal och situationsbild 

 

  



Röda Korsets verksamhetsanvisningar vid olycks- och störningssituationer  

 

       

    

 

 DIREKTIV FÖR AVDELNINGEN OCH FRIVILLIGA 
HEMLANDSHJÄLPEN I PLÖTSLIGA OLYCKOR OCH 
STÖRNINGSSITUATIONER 

Ansvarsperson Avdelningens kontaktperson för hemlandshjälpen 

Förman  Avdelningens ordförande 

Ansvarspersone
ns uppgifter 

Planering, organisering samt förverkligande och ledning av Röda Kors avdelningens 
hjälpinsats i enlighet med direktiven för Katastroffonden och hemlandshjälpen. 

Funktionärer Kontaktpersonen för hemlandshjälpen och de tillgängliga frivillig resurserna, t.ex. 
Vapepa 

Förverkligandet 
av 
hemlandshjäl-
pen 

Information om behov av hemlandshjälp fås av Vapepas beredskapsdejour, 
myndigheter, distriktsbyrån eller baserar sig på avdelningens egen information 
(media, väderlekssituationen, olycka som inträffat på orten osv.). 
Röda Korset delges uppgifterna om hjälpbehovet till avdelningens alarmerare eller 
direkt till hemlandshjälpens kontaktperson. 
Kontaktpersonen för hemlandshjälpen kontaktar de hjälpbehövande och reder ut 
hjälpbehovet. Vid behov tar kontaktpersonen kontakt med distriktsbyråns 
beredskapsdejour för att få tilläggsresurser. Backup för kontakten är 
beredskapschefen. 
Ifall behov finns grundar man en ledningsgrupp för att leda och stöda 
hjälpinsatsen. 
Själva hjälpinsatsen förverkligas i enlighet med direktiven. Man jobbar alltid i par, 
aldrig ensam i själva hjälpinsatsen. 
Rätt att besluta samt Katastroffondens maximibelopp 
Då hjälp ges åt en person är maximibeloppet 600 €. Om det i samma hushåll bor 
flera personer ökar summan med 300 € per person. 
Till exempel ett hushåll med två vuxna och två barn: 
1500 euro (600 + 300 + 300 + 300).  

 
Avdelningen kan med sitt eget beslut ge hjälp upp till 2 000 €. Ta kontakt med 
distriktet i de fall där mer än en familj behöver hjälp i samma olycka. 

Rapportering Avdelningen rapporterar till distriktet genom att sända in katastroffondens 
ansökningsblankett. 

Konsultera vid 
behov 

Avdelningens ordförande, grannavdelning(ar), distriktsbyrån. 



BILAGA 1 

DIREKTIV FÖR HEMLANDSHJÄLPEN 

Finlands Röda Kors avdelningar kan som stöd till myndigheterna hjälpa offer för plötsliga 

olyckor. Hjälpen kan ges i plötsliga olyckssituationer och liknande situationer i vilka en person 

eller familj påverkas. 

 

1. Ta kontakt 
När du får kännedom om en olycka där du tror att Röda Korsets hjälp kan behövas, ta 

genast kontakt med de drabbade och/eller ledande myndigheter samt vid behov även 

med distriktets verksamhetsledare eller ansvarspersonen för hemlandshjälpen. 

  

• Hjälpinsatsen skall inledas senast 3 dygn efter olyckan. 

• Man kan frångå tidsgränsen ifall den drabbade till exempel befinner sig på sjukhus 
och dennes hjälpinsats kan inledas först senare. 
 

2. Red ut behovet av hjälp (psykiskt stöd, rådgivning, praktisk hjälp, materiellt bistånd) 
 

3. Gör en kartläggning av behovet 

• Ifall det behövs materiellt bistånd, använd som stöd blankett 2 (Behovskartläggning) 
och 3 (riktgivande inköpslista). 

• Hjälp den hjälpbehövande att reda ut möjligt försäkringsskydd. Många 
försäkringsblag har dygnet runt dejourering varifrån hjälp kan fås snabbt. 

• Red tillsammans med den hjälpbehövande ut vilken eventuell hjälp som kommer 
från andra organisationer (t.ex. försäkringsbolag, socialtjänsten, församlingen, andra 
organisationer) för att undvika dubbleringar. 

• Kontrollera med den hjälpbehövande att alla uppgifter som beskriver situationen 
och hjälpbehovet antecknats rätt. Be också om lov att dela uppgifter med andra 
hjälpande aktörer. Den hjälpbehövande godkänner detta förfarande med sin 
underskrift. 

 

4. Fyll i betalningsförbindelsen 

• Fyll vid behov i betalningsförbindelsen, blankett 4. 

• Materiell hjälp ges till nödvändiga ändamål (t.ex. mat, kläder, möbler, logi) 

• Hjälpen ges aldrig i reda pengar. Hjälpen kan inte omvandlas till presentkort eller 
öppna ett köpkonto. 

• Hjälpen kan inte användas för inköp av tobak eller alkohol. 

• Hjälpen som avdelningen beviljar bestäms av direktiven för Hemlandshjälpen. 

• Ta kontakt med distriktet ifall det verkar som om bidragssummorna är otillräckliga. 

• Betalningsförbindelsen är i kraft i högst 14 dagar efter beviljandet. 
 

5. Be att affären sänder fakturorna direkt till den adress som avdelningen uppgett. 

• Det kan rekommenderas att två frivilliga från avdelningen deltar när uppköpen görs. 

• Ta med den riktigivande inköpslistan. 



• Ta även med ”Du har varit med om en omskakande händelse” broschyren. 

• Se till att den hjälpbehövande kommer vidare och får mera stöd från t.ex 
myndigheter eller församling ifall behov finns. 

 

6. Fyll i beslutsblanketten för Hemlandshjälpen (blankett 5) 

• Ansökan undertecknas av avdelningens kontaktperson för hemlandshjälpen samt 
den i avdelningen som har namnteckningsrätt. Ifall kontaktpersonen för 
hemlandshjälpen är förhindrad ersätts dennes namnteckning av två andra med 
namnteckningsrätt. 

• Originalet kvarlämnar i avdelningens bokföring. Övriga får kopior. Bifoga vid behov 
faktura över avdelningens frivilligas kost och logi samt reseräkningar jämte 
utredningar. 
 

7. Sänd kopian av ansökan till distriktets kontaktperson för hemlandshjälpen inom två 
månader efter att hjälpinsatsen avslutats. (Blankett 5) 

• Delge avdelningens styrelse informationen om hjälpaktionen. Avdelningen bevarar 
dokumenten i enlighet med gällande bokförings och datasekretess lagstiftning i ett 
låst utrymme. Dokumenten sparas i sex år efter utgången av det år då sista 
utbetalningen från katastroffonden gjorts. 
 

8. Om du har något att fråga, kontakta distriktets beredskapschef Annalena Sjöblom, 
0400838 675. Ombesörj ditt eget och ditt arbetspars orkande och välbefinnande. 

 

 

 

 

 

 

  



Röda Korsets verksamhetsanvisningar vid olycks- och störningssituationer  
 ANVISINGAR FÖR FRIVILLIGA 

KOMMUNIKATION VID HJÄLPSITUATION 
 

Allmän ledare Avdelningen leds av ordförande 
Som operativ ledare fungerar utnämnd frivilligledare 
 

Övriga aktörer 
• frivilliga alarmgrupper  

• distriktets kommunikationsansvariga 

• centralbyråns informationsansvariga 

Samarbete Frivilligledaren kommer överens om kommunikationen med myndigheterna 
 

Planering av 
verksmaheten 

Kommunikationen skall innehålla 

• intern och extern kommunikation om Röda Korsets uppdrag i 
hjälpaktionen  

• Röda Korset / Vapepa hjälper, hur vi hjälper, hur kan du delta  

• målgruppen och deras kontaktuppgifter 

• arbetsfördelning: avdelningen/distrikt/centralbyrå 

• kommunikationskanaler (program, användarrättigheter)  

Kommunika-
tionsmedel 

GSM, VIRVE, radiotelefon, OMA, Whatsup grupp, e-post. social media, Rednet 
sida, pressen 
 

Uppgift: Kommunikationsansvariga 

• stöder den operativa ledaren och upprätthåller basuppgifter om 
uppdraget  

• uppdaterar avdelningens hemsida (OMA, Rednet) och facebook. OBS! 
tystnadsplikten!  

• håller kontakt till distriktets kommunikationsansvariga, som sköter den 
interna kommunikationen och informerar vid behov centralbyrån, som 
ansvarar för nationella kommunikationen. 

• tar vid behov bilder på olycksplatsen och kan på begäran av operativa 
ledaren ta hand om övrig media på olycksplatsen 

• följa med nyheter och reagera vid behov.  

• Ifall situationen blir långdragen kan distriktet eller centralbyrån ta över 
Kommunikationsansvaret.  
 

Uppgifter vid händelseplatsen: 

• samla och upprätthålla grunduppgifter om händelsen 

• ta bilder, ifall tillstånd getts. Kom ihåg integritetsskydd och 
myndigheternas anvisningar. 

• Kom tydligt överens med operativa ledaren om kommunikationsansvaret 
och tidpunkt (intern och extern) 

• svara på frågor från journalister och samarbetspartners 



• kom överens om intervjuer och utse vem som skall intervjuas 

• tillgodose interna kommunikationen på platsen. 

• . 

Rapporering Håll operative ledaren/ledningsgruppen uppdaterad 
Ifall situationen blir utdragen sköt om att följande kommunikationsansvariga blir 
uppdaterad om situationen. 
 

Övrigt Ta i beaktande olika målgrupper beroende på situationens omfattning och art. 
Extern kommunikation: 

• regional media eller annan media som anländer, samarbetspartners.   

Huvudansvaret för den interna kommunikationen ligger på distriktets personal, 
som sköter om följande målgrupper 

• i operationen: frivilliga grupper, distriktets personal, distriktets 
ledningsgrupp, grannavdelningar. 

• övriga Röda Korset: personal på distrikt och centralbyrå, andra 
avdelningar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Röda Korsets verksamhetsanvisningar vid olycks- och störningssituationer  

 

 
 

 ANVISNINGAR FÖR FRIVILLIGA OM AVLASTNINGSSAMTAL 

 

Andsvarsperson 

 

Frivilligledaren, Gruppledaren, Vapepa ledare 

Förman Avdelningens ordförande (distriktets personal), som ser till att avdelningen har 

utbildade frivilliga för att dra avlastningssamtal. 

Ansvarsperson Arrangerar vid behov avlastningssamtal för avdelningens grupper efter 

hjälpaktion. 

Aktörer Utbildade avlastare 

Genomförande av 

avlastningssamtal 

 

 

 

 

 

 

Vi rekommendera att den som drar avlastningssamtalet ej har deltagit i 
uppdraget.  

Samtalet bör ha 

• tydlig inledning 

• tydligt framskridande 

• tydlig avslutning 

varje deltagare har möjlighet att uttrycka sig. 

Avlastningssamtalet behandlar inte djupare känslor 

 

Rapportering Ansvarspersonen rapporterar till distriktet (avdelningens ordförande) 



 

 

 ANVISNINGAR FÖR FRIVLLIGA 

STARTA NÖDINSAMLING 
Ansvarsperson Avdelningens insamlingsledare 

Förman Avdelningens ordförande 

Distriktets insamlingschef; Christel Bergman 

Insamlings-

ledarens uppgifter 

Planering organisering av avdelningens insamlingar. Försäkran om 

insamlingssäkerheten. Att leda avdelningens insamlingsverksamhet  

Aktörer Frivilliga i avdelningen, de som tidigare deltagit i insamlingar, nya frivilliga 

insamlare. 

Starta 

nödinsamling 

Information om att nödinsamling inled kommer från FRK centralbyrå som 

textmeddelande till avdelningens insamlingsledare och till ordförande (enligt 

J-kort) och /eller via OHTO. Tilläggsinformation om insamlingen delger per 

epost till ovannämnda.  

Insamlingsledaren meddelar om att avdelningen startar insamling per epost 

aboland@redcross.fi och/eller per textmeddelande till distriktets 

beredskapschef 0400 838 675. 

Rapportera också om avdelningen inte deltar i insamlingen 

 

Kommunikation informera på Rednets händelsekalender och i OMA Röda Korset om 

insamlingen och om insamlingscentralens adress och öppethållningstider 

Avslutande av 

insamlingen 

Om avslutande av bössinsamling meddelas nationellt per textmeddelande. 

Ifall avdelningen avslutar insamlingen på orten innan, meddela om detta till 

distriktet: aboland@redcross.fi eller 0400 838 675 

 

Rapportering Insamlingseldaren rapporterar vid förfrågan till distriktet om hur insamlingen 

fortskrider. (resultatuppskattning, antal insamlare) 

Ifall något oväntat händer, meddela distriktet omedelbart. 

 

Konsultera vid 

behov 

Avdelningens ordförande 

Grannavdelningens ordförande/insamlingsledare 

Distriktets insamlingschef Christel Bergman 

 

mailto:aboland@redcross.fi
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Röda Korsets roll och mandat 
Organisationens beredskap baserar sig på Republikens presidents förordning om Finlands Röda 

Kors (811/2005) som definierar organisationens syfte enligt den grundläggande principen för 

Röda Korsets och Röda Halvmånens internationella organisation:  

a) under alla förhållanden skydda liv och hälsa samt försvara människovärdet och de 

mänskliga rättigheterna,  

b) främja samarbete och fred mellan folken,  

c) rädda människoliv i det egna landet och utomlands,  

d) hjälpa de mest utsatta genom att förebygga och lindra mänskligt lidande,  

e) stödja och hjälpa landets myndigheter att göra humanitära insatser såväl i fredstid som 

under krig och väpnade konflikter  

f) bland medborgarna skapa en positiv inställning till solidaritet och biståndsarbete,  

g) öka förståelsen för Röda Korsets arbete och allmänt humanitära strävanden,  

h) bygga upp sin beredskap och sina verksamhetsförutsättningar.   

STM sammarebtsprotokoll: 

Begrepp 

Med beredskapsorganisation avses en organisation vars grundläggande uppgift är att leta 

efter, rädda, skydda och i övrigt hjälpa olycksoffer och andra personer i nöd eller att utveckla 

och stöda en sådan här verksamhet. Räddningstjänstorganisationer som upprätthåller person- 

eller materialresurser som används för larmuppdrag kallas beredskapsorganisationer.1  

Med beredskap avses verksamhet för att säkerställa att uppgifterna kan skötas så störningsfritt 

som möjligt liksom också eventuella åtgärder som avviker från det normala och som behövs vid 

störningssituationer och undantagstillstånd. Beredskapsåtgärder är bland annat 

beredskapsplanering, kontinutietetshantering, förhandsberedning, utbildning samt 

beredskapsövningar.2 

Med resiliens avses samfundens och människornas självständiga överlevnad och metoder för 

att minska sårbarheten och riskbenägenheten. Resiliensen kan anses stärka både individens och 

samhällets psykiska kristålighet att överleva svårigheter och den psykiska belastning som 

orsakas av säkerhetssituationer. Den information som produceras av uppdateringen av 

lägesbilden och analyserna används för att rikta in verksamheterna och för att tidigt ingripa i 

situationer som håller på att utvecklas.    

Med återhämtning avses funktionsförmågans återvändo efter en kris, en störning eller ett 
undantagstillstånd. Psykisk eftervård är vård och vårdhandledning på individ- eller gruppnivå 
inom mentalvårdsarbetet, den vård som ges de som genomgått en traumatiserande händelse i 
syfte att lindra den psykiska chocken.3 

Stöd efteråt är det stöd som ges individer eller gemenskaper efter att den egentliga akuta 
situationen är förbi. Stödet planeras oftast i samarbete med myndigheter och 
volontärorganisationer. Ett exempel på stöd efteråt är att rikta in ungdomsverksamheten till de 

 
1,2,3 Ordlista om övergripande säkerhet, Sanastokeskus TSK 2014.  



unga som upplevt en oväntad olycka eller att stärka gemenskapen i skolan. (Arbetsgruppens 
definition) 

Med spontana frivilliga avses en person, som inte fått utbildning av organisationen och som 
inte tillhör organisationens larmgrupp men som vill komma med och hjälpa. (Arbetsgruppens 
definition) 

Inre säkerhet är ett läge i samhället där var och en kan njuta av de rättigheter och friheter 

rättssystemet garanterar utan rädsla för brott, störningar, olyckor eller otrygghet som orsakas 

av fenomen och ändringar i det finländska samhället eller den allt mer internationella världen.2 

Totalberedskap Med organisationens totalberedskap avses en flexibel användning av organisationens 

samtliga resurser vid hantering av olyckor och störningar samt i återhämtningsskedet. Totalberedskapen 

grundar sig på personal, kompetens, materiell beredskap, system och processer samt på förmågan att 

kanalisera och styra människors vilja att hjälpa och genom en vägledning kommer med i verksamheten. 

Organisationens beredskap bygger på expertis, frivillighet, myndighetssamarbete och 

organisationsnätverk. (Arbetsgruppens förslag till definition)  

Med organisationens modell för hantering av störningar avses en process som strävar efter att 

förstärka resiliensen genom att identifiera riskerna och minska dem samt att genom beredskap bidra till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Handlingsplan för implementering 
 

Februari 2019 GK an Hälsovårds-och beredskapsutskottet 

Gör en ”beredskapsmapp” för avdelningarna 

1. matris 

2. ledningschema 

3. prat kort 

4. blanketter 

Regionmöten för avdelningarna om beredskap våren 2019 

Tas upp på gruppeldarträffen våren 2019 

Tas upp på Vapepa träffar i Pargas och på Kimitoön 

Kurs avdelning i beredskap (Dragsfjärd/Hitis, Pargas/ Nagu) 

 

 

 

 


