
FINLANDS RÖDA KORS BEREDSKAPSÖVNING 2022  

ÖVNINGENS TEMA Evakuering 

ÖVNINGENS NAMN Skydd 2022 

ÖVNINGENS TID och PLATS 6–7.5.2022 (Rödakorsveckan)  

UTFORMNING AV PLANEN Maaria Kuitunen, beredskapsplanerare 
 

ÖVNINGENS ANORDNARE Koordineringsansvar hos beredskapsenheten, övriga enheter, institutioner 
och distrikt deltar också i planeringen. Genomförande i distrikten och 
avdelningarna. 
 

ÖVNINGENS LÄNGD OCH 
FORM 

Röda Korset anordnar en landsomfattande beredskapsövning en gång per 
period för ordinarie stämma. Tidigare teman för beredskapsövningarna har 
varit t.ex. avbrott i vattenförsörjningen och evakuering i olika former. Syftet 
med de landsomfattande beredskapsövningarna är att utveckla 
avdelningarnas, distriktens och centralbyråns övergripande beredskap, att 
stärka samarbetet med myndigheterna och samarbetsnätverket, och att 
främja beredskapsplaneringen.  
 
Temat för årets övning är Röda Korsets verksamhet i 
evakueringssituationer. Temat möjliggör en mångsidig övning som är lätt 
att ändra och skala för att möta utvecklingsbehoven inom området. 
Evakueringssituationen kan vara relaterad till exempelvis eldsvåda, giftiga 
gaser, sjötrafikolycka eller storskalig invandring. Oavsett situationens natur 
är sakerna som måste övas i stor utsträckning desamma: till exempel 
registrering, matförsörjning, första hjälpen, psykiskt stöd, inkvartering eller 
identifiering och stöd för personer i särskilt utsatt situation.   
 
Själva övningen tar två dagar, och det önskas att avdelningarna och 
distrikten övar antingen den ena dagen eller båda dagarna. Centralbyrån 
övar sina egna verksamheter under båda dagarna. Det är viktigt att 
förbereda sig för övningen för att den ska lyckas och målen uppnås. Under 
våren ligger fokus på bl.a. att uppdatera beredskapsplanerna, utbilda 
frivilliga och planera övningen i samarbete med myndigheterna. I 
planeringen av övningen tar man hänsyn till att den förbereds med en 
mycket snävare tidtabell än tidigare övningar.  
 
Man strävar till att ordna övningen även om pandemin och relaterade 
restriktioner fortsätter in i maj. Många avdelningar och en del av distrikten 
ordnar bordsövningar där antalet deltagare är måttligt och ordnandet är 
möjligt på ett hälsosäkert sätt. Det skulle vara bra om de som planerar 
praktiska övningar är förberedda på att ändra övningen till en 
bordsövning, om samlingsrestriktionerna förhindrar andra typer av 
övningar. I övningarna beaktas myndigheternas anvisningar gällande 
hälsosäkerheten.  
 

 



Övningen sker på tre olika nivåer. Vi fokuserar särskilt på att stödja 
avdelningarnas övningar och stärka avdelningarnas beredskap.  

- Övningar anordnade av avdelningarna, vilka kan vara praktiska 
övningar eller bordsövningar. Avdelningarna instrueras att anordna 
övningarna i samarbete med några avdelningar. 

- Övningar anordnade av distrikten, i vilka avdelningarnas frivilliga 
och distriktens personal deltar. 

- Eventuellt en samverkansövning, i vilken två distrikt och 
centralbyrån deltar.  

 
Två övningsanvisningar för övningarna produceras till avdelningarna. 
Dessutom kan avdelningarna planera en egen övning som grundar sig på 
gemensamma mål.  

- Övningsanvisning till avdelningarna för att genomföra en praktisk 
övning. Den målinriktade anvisningen modifieras för att passa 
området.  

- En färdig brädspelsövning som genomförs i samarbete med ett par 
avdelningar, vilken kan modifieras vid behov (eldsvåda i mindre 
våningshus). 

MÅLGRUPPER OCH 
SAMARBETSPARTNER  

Övningens huvudmålgrupp är avdelningarnas frivilliga och Röda Korsets 
övriga aktörer. Utöver Röda Korsets frivilliga och personal kan myndigheter, 
representanter för andra organisationer och till exempel läroanstalter i 
rollen som hjälpbehövande delta i övningen. 
 

ÖVNINGENS MÅL Målen med övningen utgår från verksamhetsstrategin. Målen är 
preciserade, och åtgärder och mätare har planerats för dem (i separat 
tabell). Information om hur målen uppnås samlas huvudsakligen in genom 
enkäter om utgångs- och slutnivå, enkäter om lägesbild, samt som färdiga 
resultat gällande enskilda mål, antal deltagare i utbildningarna och 
feedback från deltagarna.  
Övningens tre huvudmål är: 

1. Röda Korset är en effektiv och snabb hjälpkanal. 
2. Röda Korset använder alla sina resurser på ett mångsidigt och 

flexibelt sätt i beredskapssituationer. 
3. Röda Korset har kunnande på olika nivåer i att leda 

beredskapssituationer och upprätthålla en lägesbild. 
  

ANSVARSPERSONER/-
AKTÖRER 

Maaria Kuitunen 1.11.2021–30.6.2022. 
 
Övningen planeras av en arbetsgrupp med representanter från 
beredskapsenheten, distrikten och invandrararbetsenheten. Dessutom 
fortsätts planeringen med Röda Korsets enheter, institutioner och 
distriktspersonal. I mån av möjlighet planeras övningen i samarbete med 
de viktigaste myndighetspartnerna. 
 
En projektplan, projekttidtabell och kommunikationsplan görs för 
övningen. Information om övningen ges varje månad till centralbyrån, 
distrikten och avdelningarna.  



 


