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Startpaket
Första hjälpen-gruppverksamhet

Verksamhetsformer

1. Utveckling och upprätthållande av medlemmarnas kunskaper i första hjälpen
 • regelbundna övningskvällar
 • deltagande i utbildningsevenemang som arrangeras av distriktet och andra instanser
 • deltagande i första hjälpen-tävlingar och riksomfattande första hjälpen-evenemang

2.  Utveckling och upprätthållande av person-, larm- och materialberedskap 

3.  Jour vid evenemang för allmänheten

4.  Främjande av hälsa
 • HIV/AIDS-arbete
 • Alkohol- och drogarbete
 • Förebyggande av olyckor
	 •	 Trafiksäkerhet
 • Hygienutbildning
 • Samarbete med hälso- och välfärdsställen

5.  Första hjälpen-utbildningar och upplysningsverksamhet

6.  Deltagande i FRK:s riksomfattande kampanjer  
 • Rödakorsveckan
 • Operation Hungerdagen

7.  Myndighetssamarbete

8.  Samarbete med avdelningar och andra instanser

9.  Deltagande i efterspaningar

10. Deltagande i uppgifter kring första omsorgen
 • arrangemang av materiell hjälp
 • tillfällig inkvartering och proviantering
 • mentalt stöd
 • personsökning
 • rådgivning och praktiskt stöd

11. Myndighetshjälp i medicinska uppgifter

12. Första hjälpen-gruppens övriga verksamhet

13. Information om första hjälpen-gruppens verksamhet
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14. Medlemsvärvning

15. Medlemsvård, belöning och rekreationsverksamhet

16. Medelsanskaffning

Första hjälpen-gruppens verksamhet varierar efter de lokala behoven, de mål som av-
delningen har ställt upp vid beredskapsplanering och gruppmedlemmarnas motiv. Det 
långsiktiga målet för gruppen borde vara att utvecklas till en larmgrupp som är en del av 
avdelningens hjälpberedskap. 

De frivilliga i första hjälpen-gruppen kan vara av olika åldrar och ha olika utbildnings-
bakgrund.  Förstahjälpsverksamheten kan bedrivas i ungdomsgrupper, utbildnings- eller 
larmgrupper samt i arbetsplats- eller anläggningsgrupper. I samma första hjälpen-grupp 
kan	det	finnas	medlemmar	från	både	utbildningsgrupper	och	larmgrupper.

Utbildningsgrupper

Utbildningsgruppens medlemmar kan delta i arrangerandet av första omsorg, utbildning i 
första hjälpen och första hjälpen-jourer. Gruppmedlemmarnas kunskaper i första hjälpen 
är inte tillräckliga för larmuppgifter, men de kan assistera larmgruppen vid dessa uppgif-
ter. 

För personer som vill utveckla sina kunskaper i första hjälpen och till exempel arbeta 
som jourhavande, men inte nödvändigtvis förbinda sig till att vara medlem i en larmg-
rupp, är utbildningsgruppen ett bra alternativ.

Larmgrupper

Larmgruppen är en enhet med en mer omfattande utbildning som har förbundit sig att 
hjälpa myndigheterna vid olika larmuppdrag. Utbildningskraven på gruppmedlemmarna 
är större än i utbildningsgruppen: 
• minst 30–50 procent av gruppmedlemmarna ska ha avlagt FHJ3®-kursen
• gruppledaren ska ha avlagt gruppledarkursen och ha tillräckliga färdigheter att leda  
 gruppen
• de övriga gruppmedlemmarna ska åtminstone ha färdigheter enligt FHJ2®-kursen.
• kursen i mentalt stöd och kommunikationskursen ska även vara avlagda

Utöver de färdigheter som de fått på kurserna ska gruppmedlemmarna kunna behärska 
primärsläckning och orientering med hjälp av karta och kompass. För att få delta i lar-
muppgifter krävs 18 års ålder. 

Larmgruppen ska ha fastställd larmpraxis, ett koncept för handling efter larm samt tran-
sport till insatsplatsen. Larmgruppen ska dessutom ha tillräcklig materiell beredskap för 
genomförande av uppgifterna.

Ungdomsgrupper

I ungdomsgruppen är största delen av medlemmarna under 18 år. Man kan gå med i 
ungdomsgruppen när man har fyllt 13 år. I gruppen övar man grundkunskaper inom förs-
ta hjälpen samt deltar i olika evenemang och jippon. Ledaren för gruppen kan vara till 
exempel ungdompromon.
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Första hjälpen-grupper på arbetsplatsen

Grunden för första hjälpen-gruppen på arbetsplatsen kan utgöras av de anställdas fri-
villighet och fritidsintressen eller av en lagstadgad bestämmelse på arbetsplatser med 
förhöjd olycksrisk (till exempel inom industrin). 

Första hjälpen-gruppen på arbetsplatsen sammanställs av anställda och är en del av 
hjälpberedskapen på arbetsplatsen. Gruppen verkar under arbetstid och på arbetsplat-
sen, men kan även vara en del av avdelningens verksamhet eller distriktets beredskap. 
Röda Korsets tecken får användas inom arbetsplatsgruppen bara när det är frågan om 
avdelningens verksamhet. 
   
  

Utbildning

FHJ1- och FHJ2-kurser 
• för dem som börjar i första hjälpen-gruppen
• övningar i första hjälpen, övningar i att använda radiotelefon
• övningar i mentalt stöd
• introduktion till första hjälpen-jour 

Kurs i första hjälpen-jour
• för första hjälpen-jourhavande och
• jourkontaktpersoner som övar regelbundet 

FHJ3®-kurs
• för jouransvariga

Promo-utbildning i första hjälpen

Kurs för ledare av första hjälpen-grupper

Utbildning för första insatspersoner

Pistjourkurs (kursdeltagarna behöver inte vara medlemmar i första hjälpen-grupper)

Så här kommer du igång
   
Utbildade frivilliga är kärnan i första hjälpen-gruppens verksamhet.  
När verksamheten startas är det alltså viktigt att uppmuntra och stödja  
frivilliga att gå FHJ1®- och FHJ2®-kurserna. 

Var kan man få hjälp
   
Hälsovårdsplaneraren inom distriktet 


