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Startpaket
Mentalt stöd

Grundprincipen för mentalt stöd är att skapa en trygghetskänsla eller återställa den. 

Viktiga metoder vid mentalt stöd är 
• att vara lugn och närvarande och lyssna
• att ge realistiskt hopp
• att kontakta nära anhöriga
• att ge råd (till exempel broschyren Du har varit med om en uppskakande händelse)
• att berätta om händelsen enligt information från myndigheter
• att se till att de hjälpbehövande får fortsatt hjälp.

Verksamhetsformer 

• mentalt stöd som en del av Röda Korsets all verksamhet
• mentalt stöd som en del av avdelningens hjälpberedskap
• beredskapsgrupper för mentalt stöd
• att agera som utbildare i mentalt stöd

I praktiken kan mentalt stöd innebära
• att stödja anhöriga vid efterspaningar
• akuta hjälpsituationer som en del av hjälpen i hemlandet då stöd ges enligt reglerna  
 för katastroffonden (t.ex. bränder)
• bearbetande samtal med personer som deltar i efterspaningar och andra hjälpinsat- 
 ser före hemfärd efter larmsituationer
• gatupatrullering
• stöd vid årsdagar för stora olyckor
• bearbetande samtal vid övningar
• stöd av myndigheter vid stora olyckor
• grunduppdrag: vara närvarande och lyssna – återställa trygghetskänslan

Mentalt stöd som en del av avdelningarnas beredskap

Det vardagliga hjälparbetet är grunden till avdelningarnas beredskap och kan utnyttjas 
vid akuta hjälpsituationer. Avdelningens beredskap består av de kunskaper som olika 
aktörsgrupper och de frivilliga som agerar i dem har. 

Minimikravet på kunskaper om mentalt stöd är genomförd grundkurs i mentalt stöd samt 
praktisk erfarenhet till exempel från gruppen för första omsorgen, gruppen för första hjäl-
pen, vänverksamhet eller mångkulturell verksamhet. Förmågan och viljan att hjälpa till vid 
situationer där mentalt stöd behövs är dessutom viktiga förutsättningar för verksamheten.  

Avdelningarna kan samarbeta för att öka kunskaperna om mental hjälp.  Det viktigaste 
är att säkerställa den regionala beredskapen för olika hjälpbehov.
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Mer information finns på nättjänsten för frivilliga, RedNet (Tieto ja taito – Henkinen tuki).  

Beredskapsgrupper för mentalt stöd

Grupper för mentalt stöd är inriktade på att ge mentalt stöd vid olyckor och speciella si-
tuationer. Larmgrupper för mentalt stöd är en del av Frivilliga räddningstjänstens organi-
sation och larmsystem. Medlemmarna i beredskapsgrupper för mentalt stöd ska uppfylla 
de ovan nämnda kunskapskraven för frivilliga inom mentalt stöd. 

Beredskapsgruppen kan bestå av en avdelnings egen grupp eller flera avdelningars ge-
mensamma regionala larmgrupper. 

Mer information finns på RedNet (Tieto ja taito – Henkinen tuki – Henkisen tuen ryhmät).  

Utbildning

• Grundkurs i mentalt stöd
• Fortsättningskurs i mentalt stöd
• Utbildning i bearbetande
• Grundkurs i första omsorgen
• Fortsättningskurs i första omsorgen
• Beredskapspromo
• Kurser av Frivilliga räddningstjänsten
  
  

Så här kommer du igång
  
Om avdelningen vill grunda en egen grupp för mentalt stöd finns det mer informa-
tion och stöd att få från distriktet och på RedNet. Innan man grundar en grupp ska 
avdelningen skicka sina frivilliga till utbildningar i mentalt stöd.

 

  

Var kan man få hjälp  
 
Avdelningarna får stöd från distriktet, utbildare i mentalt stöd samt centralbyråns plane-
rare av psykosocialt stöd för beredskap i hemlandet.  
  

Finansiering

Verksamheten finansieras från avdelningens egna medel. Grupperna kan ansöka om akti-
vitetsbidrag från sin hemkommun.   
  

Material

• Sidan för mentalt stöd och grupperna på RedNet med länkar till grupperna för första  
 omsorgen, första hjälpen samt vänverksamheten. 
• Webbplatsen för Frivilliga räddningstjänsten www.vapepa.fi
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Bli utbildare i mentalt stöd

Syftet med utbildningen i mentalt stöd är att ge verktyg för att klara av att ge stöd och 
vara medveten om de egna resurserna samt öka vetskapen om den professionella hjälp 
som finns att få.

Målet med Finlands Röda Kors psykosociala stöd är att stödja människor och samfund 
att klara av både vardagen och krissituationer samt tiden efter dem. Dessutom är målet 
att förbättra förmågan att hjälpa hos Röda Korsets avdelningar och frivilliga.

Du passar särskilt bra som utbildare i mentalt stöd om du
• har en tillämplig utbildning inom hälso- eller socialområdet
• har arbetserfarenhet eller erfarenhet av frivilligarbete från området
• har genomfört grundkursen i mentalt stöd 
• har vilja att utvecklas och dela dina kunskaper
• förstår vad som menas med ”stora öron, liten mun och stort hjärta”.

Som utbildare i mentalt stöd
• utbildar du frivilliga
• agerar som sparringpartner för mentalt stöd i de olika funktionerna på avdelningen
• inspirerar och uppmuntrar.  
  
 

Var kan man få hjälp

Kontakta distriktet om du vill bli utbildare i mentalt stöd.

Material

• rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoiskouluttajat 
   
  

Finansiering

Utbildarutbildningar betalas oftast av den avdelning eller det distrikt som skickar perso-
ner till utbildning.


