
Startpaket • Första omsorgen Finlands Röda Kors • Organisationsutbildning 2014 • Sida 1

Startpaket
Första omsorgen 

Verksamhetsformer

• Larmuppgifter som hjälp och stöd för myndigheter 
• Utveckling och upprätthållande av kunskaper om första omsorgen
• Utveckling och upprätthållande av person-, larm- och materialberedskap
• Information om första omsorgen
• Deltagande i nationella övningar
• Efterspaning, första hjälpen och deltagande i utbildning i mentalt stöd
• Tecknande av samarbetsavtal med kommunen och andra lokala aktörer
• Samövningar med andra aktörer som arbetar inom beredskap
• Rekrytering av aktörer och handhavande av medlemmar
• Medelsanskaffning

Rollen av aktörer inom första omsorgen beror på de lokala behoven, de mål som avdel-
ningen har satt för sig själv vid beredskapsplanering och gruppmedlemmarnas motiv. 
Det långsiktiga målet för gruppen inom första omsorgen borde vara att utvecklas till en 
larmgrupp som är en del av avdelningens hjälpberedskap. 

De frivilliga personerna som arbetar med första omsorgen kan vara av olika åldrar och ha 
olika utbildningsbakgrund.  Första omsorgen kan ordnas i samarbete med andra lokala 
grupper som arbetar inom beredskap samt i ungdomsgrupper, utbildnings- och larm-
grupper samt arbetsplats- och anstaltsgrupper. 

För personer som vill utveckla sina kunskaper om första omsorgen men inte nödvändigt-
vis vill binda sig till att vara med i någon larmgrupp är utbildningsgruppen ett bra alterna-
tiv. 

Lämpliga personer till larmuppgifter är personer som har en längre utbildning och kan 
binda sig till att hjälpa och stödja myndigheter med olika larmuppgifter. 

För att få delta i larmuppgifter krävs
• att man är minst 18 år 
• att man har genomfört grundkursen i första omsorgen, första hjälpen 1-kursen och  
 grundkursen i mentalt stöd 
•	 att	man	behärskar	grunderna	i	efterspaning	och	kommunikationstrafik.	

Larmgruppen ska ha fastställda larmpraxis, ett koncept för handling efter larm samt 
transport till platsen för händelsen. Larmgruppen ska dessutom ha tillräcklig materiell 
beredskap för genomförande av uppgifterna.
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I ungdomsgruppen är största delen av medlemmarna under 18 år. Man får gå med i ung-
domsgruppen när man har fyllt 13 år. I gruppen övar man grundkunskaper inom bered-
skap samt deltar i olika evenemang och jippon. Ledaren för gruppen kan vara till exem-
pel ungdoms- eller beredskapspromon. 

Utbildning

LOKALA/REGIONALA:

• Grundkurs i första omsorgen

 • För de nya i verksamheten

 • Övning av första omsorgen och användning av kommunikationsredskap

 • Övning av mentalt stöd

 • Orientering i första hjälpen och efterspaning 

• Grundkurs i mentalt stöd

• Första hjälpen 1

• Fortsättningskurs i första omsorgen

• Regelbundna utbildnings- och övningskvällar

• Utbildning i beredskapsjour (larmuppgifter, ej första hjälpen-jour)

 • För dem som regelbundet har larmjour eller övar i det 

 • Jourkontaktperson 

 • Jourutbildning och eventuella jourkurser är regionala, mer information fås t.ex. från  
  chefen för Frivilliga räddningstjänsten eller beredskapschefen

NATIONELLA:

• Vidareutbildningsseminarium i första omsorgen

• Utbildning för beredskapsutbildare, linjen för första omsorgen

• Kurs för chefer för Frivilliga räddningstjänsten

• Utbildning för beredskapspromor

Så här kommer du igång

• Regelbundna övningskvällar och utbildningsgrupper
• Deltagande i utbildningsevenemang som arrangeras av distriktet och andra  
 instanser
• Deltagande i distriktets övningar och nationella första omsorgen-evenemang

Var kan man få hjälp

Hjälp och stöd till verksamheten kan man få från regionens aktörer inom första omsor-
gen.	Om	det	inte	finns	någon	verksamhet	inom	din	region	kan	du	kontakta	aktörerna	
inom första omsorgen i de närliggande avdelningarna. Första omsorgen samordnas i din 
region av distriktet, vanligtvis beredskapschefen, som också kan ge mer information. 

Som	stöd	för	nätverkande	finns	även	webbplatsen	för	första	omsorgen	i	nättjänsten	för	
frivilliga, RedNet: rednet.punainenristi.fi/ensihuolto. 
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Material

rednet.punainenristi.fi/ensihuolto:
• Vapaaehtoisen ensihuolto-opas 
• Yleisesitys ensihuollosta
• Ensihuollon peruskurssin materiaali
• Grundkurs i första omsorgen

rednet.punainenristi.fi/valmiuskouluttajat: 
• Ensihuollon peruskurssin runko
• Ensihuollon arviointilomake
• Ensihuollon jatkokurssin kouluttajan kurssiohje


