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Hjälp i hemlandet kan ges vid akuta olyckor och speciella situationer som har orimliga 
påföljder för en individ eller familj. Med sådana situationer avses till exempel bränder, 
översvämningar, andra naturkatastrofer eller stora olyckor.

Verksamhetsformer

• Planering och verkställande av hjälp i hemlandet i området för avdelningen  
 samordnad av kontaktpersonen
• Hjälp från frivilliga (vi rekommenderar att två frivilliga åker med till hjälp- 
 situationen som stöd för den som ska hjälpas) 

Utbildning

• Utbildning arrangerad av distriktet för avdelningarnas kontaktpersoner för hjälp  
 i hemlandet
• Grundkurs i första omsorgen
• Fortsättningskurs i första omsorgen
• Utbildning för beredskapspromor

Var kan man få hjälp

Den ansvariga för hjälp i hemlandet eller verksamhetschefen i distriktet stödjer och le-
der avdelningarna i frågor kring akut hjälp.

Material

Regler för katastroffonden och direktiv om hjälpverksamheten i hemlandet

Handlingsmodell vid akuta olyckor

1. När du får kännedom om en olycka kontakta offret eller offren samt vid behov  
 distriktskontoret omedelbart.
 • Hjälpen ska påbörjas senast inom tre dygn från händelsen. 
 • Vid speciella situationer kan man avvika från tidsgränsen, om t.ex. offret ligger på  
  sjukhus.
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2. Ta reda på hjälpbehovet (materiellt stöd, mentalt stöd, handledning och  
 rådgivning).

3. Gör en behovskartläggning 
 • Använd vid behov den riktgivande inköpslistan för hjälp i hemlandet. 
 • Ta reda på försäkringsskyddet. Försäkringsbolag kan ha 24/7 jourtjänst genom   
  vilken man kan få hjälp omedelbart. 
 • Fråga den som ges hjälp om eventuella andra hjälpinstanser för att undvika  
  överlappningar (t.ex. försäkringsbolaget, sociala myndigheter, församlingen, andra  
  organisationer). 

4. Fyll i betalningsförbindelseblanketten 
 • Materiell hjälp beviljas till direkta behov (t.ex. inkvartering, proviantering, kläder, möbler)
 • Bistånd ges aldrig i pengar, kan inte bytas ut mot presentkort eller öppna ett  
  inköps konto med. 
 • Biståndet kan inte användas till alkohol- och tobaksprodukter.
 • Biståndsbeloppet fastställs enligt direktiv om hjälp i hemlandet. Informera  
	 	 distriktet		om	det	handlar	om	en	olycka	som	drabbar	fler	än	en	familj.	Kontakta		 	
  distriktskontoret  även om det handlar om ett större biståndsbelopp.  
 • Betalningsförbindelsen gäller högst 14 dygn.

5. Be att butiken som tar emot betalningsförbindelsen skickar fakturorna direkt till  
 den adress som avdelningen angivit. 

6.  Hjälp
 • Om möjligt, rekommenderar vi att två frivilliga åker och handlar med den som ska  
  hjälpas.
 • Den riktgivande inköpslistan kan användas som stöd vid inköp.
 • Även broschyrerna Du har varit med om en uppskakande händelse kan vara till hjälp.
 • Se till att personerna som har varit med om olyckan vid behov får fortsatt hjälp.
 • Det är bra att ta kontakt med de hjälpbehövande efter några dagar för att se om  
  de  behöver eventuell extra hjälp eller behöver få något annat fortsatt stöd. 

7. Fyll i ansökan från katastroffonden
 • Ansökan signeras av kontaktpersonen för hjälp i hemlandet och avdelningens  
  behöriga namntecknare eller, om kontaktpersonen för hjälp i hemlandet är  
  förhindrad, av två av avdelningens behöriga namntecknare.
 • Spara en kopia av besluten och kvitton i avdelningens arkiv. 

8.  Skicka ansökan med avdelningens ursprungliga signaturer och bilagor till den  
 ansvariga för hjälp i hemlandet i distriktet så fort som möjligt. 
 • Beslut om hjälpverksamheten skickas till avdelningens styrelse för kännedom.

9.  Om du har frågor kontakta den ansvariga för hjälp i hemlandet eller verksam- 
 hetschefen i distriktet. 


