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Bästa läsare

Första omsorgen är ett organiserat frivilligarbete som går ut på att hjälpa 

och stöda människor i olika akuta olyckssituationer och störningssituatio-

ner. Via larm från myndigheterna deltar Frivilliga räddningstjänsten i tiotals 

första omsorgsuppdrag varje år.

Handboken är avsedd som utbildningsmaterial om första omsorgen för Fri-

villiga räddningstjänsten. Dess syfte är att främja ett flexibelt samarbete 

mellan kommunerna och volontärerna i störningssituationer. Handboken 

beskriver vad frivillig första omsorg är, hur verksamheten stödjer myndighe-

ternas arbete och hur man upprätthåller beredskapen på första omsorgen.

Vi för fram hjälpen tillsammans, 

Beredskapsplanerare Melinda Palomaa
Chefen för den nationella beredskapen Leena Kämäräinen
Beredskapsenheten
Finlands Röda Kors

”Första omsorgen är inte astronomi.  
Livserfarenhet och vardaglig  

uppfinningsrikedom hjälper långt och man löser 
problemen an efter. Det är viktigt  

att hålla sig lugn oberoende av situationen.”

– Röda Korsets insamlings- och beredskapskoordinator  
Riitta Kangaskesti från Västra Finlands distrikt.
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FÖRSTA OMSORGEN SOM  
EN DEL AV FRIVILLIGA  
RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Frivilliga räddningstjänstens (Vapepa) uppgift är att bistå myndigheterna i 
olika larmuppdrag. Vapepas verksamhet baserar sig på frivillighet och är al-
truism, stödjer myndigheterna, är organiserat och består av personer som 
fått utbildning. I verksamheten deltar 51 organisationer och gemenskaper. 
Deras frivilliga larmgrupper verkar runt om i Finland. Vapepa består inte av 
enskilda medlemmar, utan man hör till Vapepa via någon medlemsorgani-
sation.

Finlands Röda Kors är Frivilliga räddningstjänstens samorganisation och ko-
ordinerar verksamheten inom den allmänna räddningstjänsten. Frivillig 
räddningsverksamhet på insjöar och till havs koordineras av Finlands Sjö-
räddningssällskap och frivillig flygräddning av Finlands Flygräddningssäll-
skap.

Vapepas uppdrag i omsorgssitua-
tioner kan till exempel vara

•	 efterspaning i terräng eller be-
byggda områden

•	 första omsorgen

•	 psykiskt stöd

•	 trafikstyrning

•	 kommunikation

•	 transport

•	 efterspaning i vattendrag

•	 efterspaning under vattnet

•	 flygräddning

•	 första hjälpen

•	 barnvård

•	 släckning

•	 skötsel av keldjur

•	 räddning av egendom

•	 assistens vid miljöolyckor

•	 övriga uppdrag som bestämts 
av myndigheterna.

FÖRSTA OMSORGEN SOM EN DEL AV FRIVILLIGA RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Beredskapen inom Frivilliga räddningstjänsten grundar sig på förberedelser 
inom dess medlemsorganisationer och larmgrupper. Respektive organisa-
tion erbjuder sitt kunnande, sin personal och utrustning som stöd till myn-
digheterna via Vapepas larmsystem. 

Beredskapen inom Frivilliga räddningstjänsten
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Via sitt eget larmsystem får Vapepa cirka 300–400 larmuppdrag om året. 
Det vanligaste larmuppdraget som Vapepa får är att söka efter en försvun-
nen person. Frivilliga sjöräddningen får årligen cirka 1 500 uppdrag och 
flygräddningen cirka 100 uppdrag.

De vanligaste uppgifterna i samband med Vapepas larmuppdrag är förpläg-
ning och psykiskt stöd. I samband med efterspaningar ges psykiskt stöd 
till både de försvunnas anhöriga och efterspanarna. Andra viktiga färdig-
heter vid första omsorgen är bland annat att kunna ordna nödinkvartering, 
känna till lokala frivilligorganisationer och att ha samarbetsförmåga.

Vapepas medlemsorganisationer förbereder sig på sina uppdrag genom att 
utbilda sina volontärer och genom att ordna övningar samt genom att ut-
rusta och organisera larmgrupper.

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Röda Kors har år 
2014 upprättat ett samarbetsprotokoll om förberedelser och 
första hjälpen. Avsikten är att främja kommunernas, Röda Kor-
sets och andra volontärers flexibla samarbete i störningssitua-
tioner.

I samband med kommunens beredskapsplanering är det viktigt 
att beakta hur frivilligarbetet kan utnyttjas i störningssituatio-
ner. Social- och hälsovårdsministeriet uppmuntrar kommunerna 
att lokalt komma överens med Röda Korset om hur volontärer 
utnyttjas, larmas och samordnas.

Målet är att de lokala myndigheterna bistås av ett tillräckligt 
antal grupper som kan ge första hjälpen, första omsorgen och 
psykosocialt stöd. Röda Korset upprätthåller och utbildar volon-
tärgrupper som kompletterar och bistår social- och hälsovårds-
myndigheternas verksamhet. Därutöver samordnar Röda Korset 
Frivilliga räddningstjänstens verksamhet. Enligt samarbetsproto-
kollet samordnar Röda Korset i störningssituationer även andra 
volontärer som bistår social- och hälsovårdsmyndigheterna.

Röda Korset samordnar social- och  
hälsovårdsorganisationer i störningssituationer  
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Första omsorgen ges till olycksoffren och deras närmaste och den första 
omsorgen innebär även att de som hjälper får hjälp och stöd på ett mång-
sidigt sätt. Första omsorgen ordnas av volontärerna. Första omsorgen in-
leds direkt efter räddningen och fortgår vid behov de närmaste dygnen ef-
ter en olycka.

•	 Första omsorgen är en organiserad frivilligverksamhet i syfte att ge 
människor hjälp och stöd i akuta olyckssituationer och i störningssitua-
tioner.

•	 Fösta omsorgen stödjer och kompletterar myndigheternas verksamhet.

•	 Första omsorgen strävar efter att se till människornas primära behov 
och hjälpa dem att klara sig.

Olyckor och situationer när första omsorgen behövs kan gälla en individ, 
en familj eller ett samhälle. Sådana situationer är till exempel bränder, ef-
terspaning av försvunna, trafikolyckor, omsorg om evakuerade, storolyckor, 
mottagande av flyktingar och många exceptionella situationer.

I samband med olyckor kan volontärerna hjälp till med att t.ex. ordna nöd-
boende för de evakuerande och skaffa dem kläder. De kan även hjälpa till 
med förplägningen av dem som ger hjälp och dem som får hjälp. Ibland ger 
volontärer även första hjälpen och råd och stöd i praktiska ärenden. Volon-
tärerna behövs även för att ge psykiskt stöd: finnas närvarande och lyssna 
på människor som varit med om chockerande händelser.

Även de som hjälper kan behöva få hjälp. Den vanligaste formen av första 
omsorgen är då t.ex. förplägning och psykiskt stöd. Vilka former av första 
omsorgen som tillämpas vid olika tillfällen beror på olyckans art och om-
fattning. Behovet av hjälp kartläggs noggrant innan den egentliga insatsen 
och verksamheten anpassas till hjälpbehovet. 

Larmandet av första omsorgen grundar sig på lokala avtal med myndighe-
terna, men första omsorgen kan även larmas via larmcentralen utan att 
avtal ingåtts. Frivilliga räddningstjänstens riksomfattande avtal med poli-
sen gör det möjligt att i hela landet larma första omsorgskunniga volontä-
rer att bistå polisen.

VAD INNEBÄR FÖRSTA  
OMSORGEN?

VAD INNEBÄR FÖRSTA OMSORGEN?
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I huvudsak bistår volontärerna inom första omsorgen kommunernas soci-
almyndigheter. Upprätthållandet av grundläggande tjänster och andra vik-
tiga samhällstjänster ligger i huvudsak på kommunernas ansvar och sålun-
da har kommunerna en central roll vad gäller förberedelserna. Kommunens 
förberedelser leds av kommundirektören och förberedelserna inom kom-
munens olika branscher leds av ledningen vid respektive ämbetsverk.

Kommunens socialmyndighet  
förbereder sig med beredskapsplaner

Ordnandet av socialvården grundar sig på socialvårdslagen (1301/2014). 
Lagen förpliktar kommunen att sköta planeringen och genomdrivandet av 
socialvården. Till socialvårdens särskilda uppgift hör att sörja för befolk-
ningens förplägning, logi och kläder samt att i samarbete med hälsovården 
organisera nödvändiga psykosociala stödformer och tjänster. I krissituatio-
ner kan det förutsätta att förplägningen ska ordnas för de personer som 
arbetar med räddnings- och omsorgsuppdrag. På de flesta orter har en 
särskild krisgrupp som organiserats av hälsovården grundats för att ordna 
psykosocialt stöd.

Socialtjänster kan akut behövas i många olika faro- och hotsituationer och 
vid olyckshändelser. Kommunernas socialmyndigheter har tack vare bered-
skapsplaner förberett sig på olyckor och störningssituationer samtundan-
tagsförhållanden som sker under normala förhållandena. Enligt bered-
skapsplanerna ordnar kommunerna vid behov olika psykosociala stödtjäns-
ter inom första omsorgen. 

Socialväsendets förberedelser grundar sig på beredskapslagen och förbe-
redelserna och beredskapsplaneringen fastställs i social- och hälsovårds-
ministeriets publikation Handbok för beredskapsplanering inom socialvä-
sendet. Kommunens socialdirektör beslutar om den praktiska organisering-
en och ledningen av omsorgen samt om t.ex. i hur omfattande grad man 
vidtar på förhand överenskomna organisationsåtgärder i respektive fall.

Enligt handboken för beredskapsplanering inom socialväsendet ska social-
väsendet kartlägga vilka organisationer som verkar inom dess område och 
komma överens med dessa organisationer om samarbetet och arbetsför-
delningen i fråga om uppgifter som tillhör socialmyndigheterna i olika sä-
kerhetssituationer. Handboken uppmanar till samarbete även i samband 
med beredskapsplaneringen och i samband med utbildningar och övningar.
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Kommunens socialjour  
ska kunna nås dygnet runt

Genom en socialjour säkerställs att man i olika kris- och nödsituationer un-
der alla dygnets timmar kan ta hand om direkta behov av socialtjänster 
och vid behov hänvisa kunden till annan hjälp. Socialjouren ska genomföras 
på ett sådant sätt att tjänsten kan nås under alla dygnets timmar.

När socialjouren genomförs ska det ske i samarbete med hälsovårdsjouren, 
räddningsväsendet, polisen, larmcentralen och vid behov med andra aktö-
rer, t.ex. olika organisationer.

Kommunen kan ordna socialjouren antingen genom att

•	 sköta den själv

•	 avtala om verksamheten gemensamt med en annan kommun eller an-
dra kommuner

•	 vara medlem i en samkommun som sköter verksamheten eller

•	 skaffa tjänster av staten, en annan kommun, samkommun eller andra 
offentliga eller privata tjänsteproducenter.

Den myndighet som svarar för kommunens socialvård ska ge larmcentralen 
instruktioner om vilka resurser som ska larmas under dygnets olika tider. 
När larmcentralens jour bedömer att en socialmyndighet är nödvändig för 
situationen, skickar jouren larm via det kommunikationsmedel och det 
nummer som kommunen socialmyndighet meddelat larmcentralen.

Volontärerna kompletterar  
myndighetens beredskap

Första omsorgen behövs i samband med dagliga olyckor och framför allt i 
samband med storolyckor och omfattande störningssituationer. De vanli-
gaste situationer som kräver första omsorgen är bränder i bostadshus.

Frivilligorganisationerna utarbetar första omsorgens beredskapsplan i sam-
arbete med myndigheterna. Under diskussionerna klarläggs myndigheter-
nas beredskapsplaner och vad myndigheterna väntar sig av organisationerna 
och vilka första omsorgens tjänster frivilligorganisationerna kan erbjuda.

VAD INNEBÄR FÖRSTA OMSORGEN?
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I samband med organiseringen av Frivilliga räddningstjänstens beredskap 
på första omsorgen är det skäl att organisationen sammanför sina krafter. 
Gemensam utbildning och samordning av verksamheten främjar samarbe-
tet i verkliga larmsituationer.

I samband med planering av beredskap på första omsorgen

•	 klarläggs lokala risker (myndighetsutredningar, eventuella egna utred-
ningar)

•	 kartläggs personal- och materialresurserna

•	 fastställs uppgifterna, samarbetet och arbetsfördelningen mellan myn-
digheterna och organisationerna vid en larmsituation

•	 ingås avtal på förhand med affärer och andra samarbetspartner

•	 fastställs larmberedskapen och ledningen (larmsystem)

•	 sköts utbildning och utveckling av beredskap

•	 avtalas om ordnande av övningar

•	 avtalas om debriefing för de volontärer som deltagit i första omsorgen.
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I samband med planeringen av första omsorgens åtgärder, ställs de hjälp-
behövande alltid främst. Erbjudandet att hjälpa kan stegvis planeras till ex-
empel enligt följande:  

1. Varseblivande av personer som behöver hjälp
Förmågan att upptäcka personer som behöver hjälp mitt i en folkmassa 
utgör en viktig del av beredskapen.

2. Skyddande av hjälpbehövande
Den hjälpbehövande ska skyddas till exempel från farosituationer och kallt 
väder.

3. Första hjälpen
Grundläggande kunskaper i första hjälpen är en medborgerlig färdighet.

4. Tryggande av grundläggande behov
Behov såsom törst och hunger.

5. Psykiskt stöd och närvaro
Blott hjälparens närvaro kan öka känslan av trygghet hos den hjälpbehö-
vande.

6. Tryggande av andra akuta behov
Övriga akuta behov är till exempel grundläggande hälso- och sjukvård, 
mediciner och hygienartiklar.

7. Vid behov hänvisning till fortsatt vård eller ytterligare hjälp
Den hjälpbehövande kan vid behov erbjudas andra stödåtgärder såsom 
transport, talkoarbete, kontakter per telefon eller på annat sätt, rådgiv-
ning och annan inte akut hjälp.

Anskaffande av kläder  
och andra förnödenheter

Vid en brand kan en människa förlora all sin lösegendom. Av kläderna kan-
ske bara de som personen har på sig blir kvar. 

FÖRSTA OMSORGENS  
INNEHÅLL OCH UPPGIFTER

FÖRSTA OMSORGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFTER
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I fråga om anskaffande av kläder och andra förnödenheter finns det bero-
ende av situationens omfattning och omständigheter följande alternativ:

•	 Nya kläder köps i en affär man avtalat med.

•	 Använda artiklar kan köpas till exempel på Röda Korsets återanvänd-
ningsvaruhus Kontti eller på lopptorg.

•	 I situationer med omfattande verkan, kan Röda Korset beställa kläder 
från Röda Korsets logistikcentral.

Det är skäl att på förhand komma överens med närliggande butiker, varu-
hus och andra klädesaffärer om skaffandet av kläder och andra förnöden-
heter. På så sätt försäkrar man sig om att de som varit med om en olycka 
får nödvändiga artiklar även när butikerna är stängda. Det är skäl att ob-
servera att underkläder köps alltid som nya. Anskaffningarna görs genom 
en betalningsförbindelse, och önskvärt är att med den hjälpbehövande 
följder två volontärer, även till Kontti-återanvändningsvaruhusen.

I Finlands Röda Kors Kontti-återanvändningsvaruhus säljs do-
nerade kläder och husgeråd. Det är skäl att på förhand bekan-
ta sig med närmaste Kontti-återanvändningsvaruhus och likaså 
med andra butiker och komma överens om samarbete. I sam-
band med små olyckor och situationer när kläder och andra 
förnödenheter behövs omedelbart, rekommenderas emellertid 
att det som behövs genast köps som nytt.

Vid omfattande olyckor får Röda Korsets avdelningar materiell 
hjälp av logistikcentralen i Kalkku i Tammerfors. En order till lo-
gistikcentralen läggs alltid av personalen på Röda Korsets di-
strikt. Från logistikcentralen kan man få bl.a. filtar, använda 
kläder, tält och andra förnödenheter för att kunna ordna nö-
dinkvartering. 

Adressen till Röda Korsets logistikcentral och Kontti-återan-
vändningsvaruhus finns på Röda Korsets webbplats.

Röda Korsets logistikcentral och  
Kontti-återanvändningsvaruhusen
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Volontärer bistår myndigheterna:

brand

En häftig brand bröt ut i Klövskog i Nurmijärvi i slutet av maj 
2015, lite för klockan sju på kvällen. Branden brann för redan 
för fullt i det skede när brandkåren kom fram. Ett radhus med 
fem lägenheter förstördes så att det blev obeboeligt. Från 
den brinnande byggnaden evakuerades 13 personer och från 
grannbyggnaden 14.

Branden spred sig till alla lägenheter troligtvis via vindsutrym-
mena. En kraftig vind spred rökskador till några lägenheter i 
grannbyggnaden med påföljden att alla evakuerade inte kun-
de återvända hem den natten. Natthärbärge ordnades hos 
närstående och vänner. Allvarliga personskador kunde undvi-
kas. 

De inneboende fick psykisk första hjälp av Frivilliga räddnings-
tjänstens grupp direkt på brandplatsen. Samarbetet mellan 
akutvården, brandkåren och volontärerna fungerade väl.

Allt detta utförde volontärerna i Klövskog i samband med 
branden, de

•	 samlade in uppgifter om de inneboende och förmedlade 
uppgifterna till socialjouren

•	 skaffade kläder (skor och filtar)

•	 gav psykiskt stöd, talade med inneboende, var närvaran-
de och tröstade

•	 berättade för de inneboende om vilka psykiska effekter 
det som skett eventuellt kan leda till

•	 gav råd om hur saken kan förklaras för barn

•	 skaffade fram nödvändiga mediciner

•	 deltog efter olyckan i en gemensam sammankomst för 
brandkåren, inneboende och andra aktörer 

FÖRSTA OMSORGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFTER
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Stöd till den grundläggande  
hälso- och sjukvården

Stödet till den grundläggande hälso- och sjukvården innefattar

•	 givande av första hjälpen

•	 bistående med förplägning till hjälpbehövande och de som hjälper

•	 förebyggande av epidemier genom omsorg om hygien och renlighet

•	 bistående med hälso- och sjukvård för särskilda grupper (till exempel 
gravida, åldringar)

•	 bistående med anskaffning av nödvändiga mediciner

•	 arrangemang kring avfallshantering.

Frivilliga räddningstjänsten bistår den offentliga hälso- och sjukvården i 
larmsituationer bl.a. genom att kartlägga omedelbara hälsorisker orsakade 
av olyckan och problem som eventuellt uppstår an efter.

Spridningen av epidemier (infektioner, diarré) kan utgöra en risk i samband 
med storolyckor. I dessa fall är omsorgen om hygien och en snabb avfalls-
hantering ytterst viktigt.

Förplägning

Förplägningen utgör en väsentlig del av tryggandet av människans grund-
behov. Både olycksoffren och hjälparbetarna behöver mat och näring. I 
samband med förplägningen ska man komma ihåg att trygga tillgången på 
rent vatten.

I samband med kortvariga situationer räcker en småskalig förplägning så-
som smörgåsar och saft. Om räddningssituationen blir långvarig, inleder 
förplägningsorganisationen sin verksamhet.

Förplägningen förutsätter god planering och organisation. Förplägning till 
stora grupper hör ofta till flera av Vapepas medlemsorganisationers speci-
alkunskap. För kortvarig förplägning krävs inte hygienpass, men om för-
plägningen varar regelbundet i flera veckor krävs det i allmänhet att man 
har hygienpass.

Till grundprincipen vad gäller förplägning vid larmsituationer är att maten

•	 är lätt att transportera och äta

•	 är lätt att servera

•	 är energirik

•	 är smaklig.
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Metoden att distribuera mat beror på omständigheterna och maten kan 
antingen delas ut som torra ransoner eller som färdigmat. Vid förplägning 
av räddningspersonalen delas maten ut så enkelt och snabbt som möjligt. 
I samband med förplägning av olycksoffer ska möjligheten till eget initiativ 
beaktas.

I fråga om förplägning bör man komma ihåg god livsmedels- och handhy-
gien. Livsmedelshygienen genomförs bäst om man i alla skeden ser till att 
temperaturen vid förvaring och hantering av maten är korrekt. Till god 
handhygien hör att man alltid tvättar händerna innan maten hanteras eller 
tillreds. Handhygienen är särskilt viktig när man sköter sjuka och skadade.

I samband med förplägningen ska man beakta olika kulturella och till dessa 
relaterade matvanor. När förplägningen planeras och genomförs ska per-
soner som representerar olika kulturer tas med.

Nödinkvartering och hjälp vid evakuering

Nödinkvartering behövs främst i samband med bränder och evakueringar. 
Den naturligaste är att de olycksdrabbade tillfälligt bor hos släktningar och 
vänner, men vid behov kan de bo till exempel på hotell. Nödinkvartering 
ordnas i samarbete med socialmyndigheterna och nödinkvartering behövs 
i allmänhet bara för några dagar efter en olycka. Kommunens socialmyn-
digheter hjälper dem som förlorat sitt hem att skaffa en lägenhet.

FÖRSTA OMSORGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFTER
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Även om volontärerna utgör en viktig resurs i fråga om ordnande av nödin-
kvartering och stöd, är det alltid myndigheterna som är ansvariga för pla-
neringen och genomförandet av verksamheten. Uppdragen i samband med 
evakueringar anknyter till både hälso- och sjukvården och boendeorgani-
seringar och förplägning som hör till socialvården. Till socialvårdens och 
hälso- och sjukvårdens ansvar hör även ordnandet av psykosocialt stöd 
och själavård.

Volontärer bistår myndigheterna:

evakuering

Man var tvungen att evakuera hundratals människor i Vihta-
vuori i Laukas när en upphettad avfallsbehållare i en ammuni-
tionsfabrik riskerade explodera i juli 2013. 

Cirka 40 volontärer från Frivilliga räddningstjänsten bistod 
myndigheterna i deras arbete. Volontärerna förberedde sig på 
att inkvartera evakuerade i ett evakueringscenter för natten. 
Centret inrättades i Sydän-Laukaan koulu i kyrkbyn. I centret 
registrerades cirka 100 personer. 

Allt detta utförde volontärerna i Laukas i samband med faran 
för explosion, de

•	 ledde trafiken, ordnade transporter och skötte om jouren 
inom första hjälpen

•	 registrerade personer som anlände till evakueringscen-
tret och förberedde nödinkvartering.

•	 tog emot evakuerade och hänvisade personer i dåligt 
skick till dagsjukhuset

•	 skötte om att evakueringscentrets inneboende fick infor-
mation om hur situationen utvecklades. Centralradion i 
skolan som fungerade som evakueringscentral fungerade 
inte så en volontär från Röda Korset hämtade en radio 
hemifrån.

•	 ordnade med psykiskt stöd. Stöd ordnades i samarbete 
mellan församlingen, Finlands Röda Kors och kriscentret 
Mobile i Jyväskylä.

•	 ordnade en lekplats för barnen i evakueringscentret. För 
lekplatsen svarade volontärer från Mannerheims barn-
skyddsförbund.
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Inrättande av nödinkvartering

Om det inte är möjligt att bli inkvarterad hos släktingar och vänner eller på 
ett hotell, ska en separat nödinkvartering inrättas för de evakuerade och 
andra som behöver tillfälligt logi.

Syftet med nödinkvartering är att

•	 fungera som en samlings-, informations- och ledningsplats

•	 samla in information som behövs för man ska kunna hjälpa. Informatio-
nen samlas in om de personer som kommer till nödinkvarteringen.

•	 anordna förplägning både för dem som finns på inkvarteringen och för 
räddnings- och omsorgspersonalen

•	 samla, förvara och dela ut hjälpförnödenheter samt

•	 sköta övriga nödvändiga göromål.

När en plats för nödinkvartering inrättas ska i synnerhet följande beaktats:

•	 integritet

•	 sammanhållande av familjer

•	 hygienutrymmen (toaletter, tvättställen, möjligheter att tvätta händerna)

•	 gemensamma utrymmen

•	 personalutrymmen

•	 kontorsutrymmen

•	 vägledning

Handboken Sphere till stöd för  
beredskapsplaneringen

I handboken Sphere som utarbetats gemensamt av internatio-
nella hjälporganisationer sammanställs gemensamma principer 
och minimistandarder för planeringen och genomförandet av 
ett kvalitativ humanitärt hjälparbete. Den praktiska handboken 
kan utnyttjas till exempel i samband med beredskapsplanering-
en gällande evakuering, förplägning eller hälso- och sjukvård.

Handboken uppdateras i ett samarbete mellan många interna-
tionella hjälporganisationer och föreningar, bl.a. internationella 
Röda Korset. Boken finns på engelska och på många andra 
språk på adressen www.sphereproject.org.

FÖRSTA OMSORGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFTER
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SKÖTSELN AV DEM SOM SKA EVAKUERAS OCH SOM RÄDDATS  
I ANKNYTNING TILL MASSEVAKUERING

SAMLINGSCENTRAL  
FÖR EVAKUREADE 

KATEGORISERINGOMRÅDE 

VÅRDPLATS FÖR SKADADE 
(skadade) OSKADADE

ORGANISATIONS- OCH  
SERVICEOMRÅDE 

SJUKHUS/
VÅRDPLATS

HEM eller  
TILLFÄLLIG 

INKVARTERING

SAMLINGS- OCH 
IDENTIFIKA-
TIONSPLATS  
FÖR DÖDA  

(DVI verksamhet) 

Röda  
vård

Gula  
vård

Gröna 
vård 

KATEGORISERING AV EVAKUERADE OCH RÄDDADE 
(skadade/oskadade) 

TRANSPORTER 
OCH DERAS 

KOORDINERING

MOTTAGNINGSÅTGÄRDER 
1)  insamling av personuppgifter 
 och första intervju (blankett) 
2)  identifiering av behoven av direkta   
 hälso- och sjukvårdstjänster 
3)  identifiering av personer och  
 utdelning av passerkort 

PLATS SOM EVAKUERAS 
(t.ex. fartyg, flygplan, tåg, osv.) 

RÄDDNING OCH TRANSPORT AV EVAKUERADE DÖDA

Om verksamheten 
på ordnings- och 
serviceområdet 
redan avslutats.

ARRANGEMANG 
1)  förplägnad och inkvartering 
2)  första hjälpen, sjukvård 
3)  psykosocialt stöd 
4)  kontakt med anhöriga 
5)  tolkningstjänster 
6)  konsultjänster 
7)  fortsatt transport/hemfärd 

TRANSPORTER OCH DERAS 
KOORDINERING
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Den som ansvarar för nödinkvarteringen sörjer för organiseringen av in-
kvarteringen och övrig verksamhet. Därutöver behövs det i organisationen 
en person som sköter följande uppgifter:

•	 information och kommunikation (Enligt Vapepas instruktioner om me-
dia)

•	 kontorsarbete (mottagande, registrering, kommunikation och kontors-
tjänster)

•	 service (förplägning, inkvartering, transport, materiell hjälp) 

•	 första hjälpen

I den mån det är möjligt är det skäl att sköta om barnens trivsel och för 
eventuella keldjur ordna en plats i närheten av inkvarteringen.

Även om en olycka inte kräver egentlig nödinkvartering kan det ändå vara 
nödvändigt med en samlingsplats för dem som klarat sig oskadda och för 
människor som är oroliga för olyckans konsekvenser och sina närmaste. På 
samlingsplatsen kan man lugna uppjagade människor och tala med dem 
samt ge information om situationen och möjligheterna att få hjälp.

Registrering av händelserna till en lägesbild

I samband med storolyckor behövs volontärernas hjälp för att till exempel 
registrera uppgifter om människor och för att samla in information. Regist-
rering av händelser och insamling av information kallas för bildande av en 
lägesbild. Man strävar efter att hålla lägesbilden i möjligast exakt realtid 
och den följs upp och uppdateras kontinuerligt. När bilden av händelsernas 
utveckling är tillräckligt omfattande, kan hjälpoperationen ledas och situa-
tionen hanteras utifrån en korrekt och uppdaterad information. 

Blankett för situationsdagbok,  
evakueringsprotokoll och evakueringskort  

finns i Vapepas materialbank. 

FÖRSTA OMSORGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFTER
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Under hjälpinsatsen för volontärerna bok över situationen, vad som gjorts 
och när. När information för lägesbilden samlas in av de som får hjälp, är 
det skäl att ta reda på ifall personen i fråga redan ställts samma frågor. 
Att upprepade gånger svara på samma frågor kan vara frustrerande.

Redovisningen av lägesbilden kan struktureras enligt följande:

•	 Viktigaste händelser

•	 Faktorer som begränsar verksamheten

•	 Bedömning av situationens utveckling

•	 Befintliga resurser och hjälparnas funktionsförmåga

•	 Verksamhetsalternativ

•	 Uppgifter som ska utföras och deras skede

•	 Beslut och uppdrag till aktörerna

I samband med evakueringar används evakueringsprotokoll och evakue-
ringskort som blanketter. Det är skäl att göra sig bekant med blanketterna 
i förväg så att det i en verklig situation är lättare att fylla i dem. En myn-
dighet kan även be om att deras egen blankett används.
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Volontärer bistår myndigheterna:

omfattande invandring

En storolycka, miljöolycka, epidemi, samhällsstörning eller 
väpnad konflikt i Finlands närområden eller längre bort kan 
förorsaka omfattande folkvandringar, till exempel omfattan-
de invandring. Ansvaret för mottagandet av asylsökande och 
flyktingfrågor har sedan 2008 hört till inrikesministeriets 
samt arbets- och näringscentralernas (TE-centralernas) an-
svarsområde. Dessa svarar för asylcentralerna eller har kom-
mit överens med kommunerna om drivandet av dem.

I den riksomfattande beredskapsplanen för mottagande av 
migranter under normalförhållanden ingår ett avtal mellan 
staten och Röda Korset. Med stöd av avtalet upprätthåller 
Finlands Röda Kors beredskap för att på begäran bistå regio-
nala myndigheter (TE-centralerna) och vid behov inrätta asyl-
centraler. För detta ändamål har Finlands Röda Kors utbildat 
volontärer från många olika organisationer och ordnat öv-
ningar bland annat för att upprätta ett organisationscentrum. 
TE-centralerna och Finlands Röda Kors distrikt avtalar om 
samarbete i fråga om beredskap genom ett intentionsavtal.

Under hösten och förvintern 2015 deltog över 8 000 volontä-
rer i mottagningsverksamheten då över 25 000 asylsökande 
under en kort tid anlände till Finland.

Allt detta utför volontärerna på asylcentralerna, nödinkvarte-
ringar och/eller på organisationscentrumet.

•	 De sköter om registreringen av nya invånare till centralen.

•	 De ställer i ordning och städar inkvarteringslokalerna.

•	 De sköter om organiseringen av matservering.

•	 De ordnar verksamhet för barn.

•	 De ordnar transporter till exempel till hälsovårdscentra-
ler, apotek och butiker.

•	 De sorterar och delar ut donerade kläder och annat ma-
terial.

•	 De styr trafiken under offentliga möten som ordnas för 
lokala invånare.

FÖRSTA OMSORGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFTER
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Röda Korsets materiella hjälp  
ur katastroffonden

Finlands Röda Kors avdelningar kan bistå offer för akuta olyckor antingen 
med myndigheternas stöd eller självständigt. Vanligtvis finansieras stödet 
ur Finlands Röda Kors katastroffond, men många avdelningar använder 
även egna medel för att hjälpa. Materiellt stöd ges alltid genom en betal-
ningsförbindelse, inte i kontanter.

Individuellt behov av stöd och stöd från fall till fall utreds genom en be-
hovsutredning. Samtidigt utreds hur socialväsendet, andra organisationer 
och församlingarna ger stöd i denna situation och hurdan den stödbehö-
vandes försäkring är.

Materiellt stöd har i avsikt att täcka behoven under dagarna efter olyckan. 
Stödet inleds så fort som möjligt, senast efter tre dygn efter olyckan eller 
efter att den stödbehövande till exempel utskrivits från sjukhuset. Det 
som orsakar direkta utgifter är till exempel kläder, mat, hygienartiklar, in-
kvartering samt anskaffande av nödvändiga husgeråd och möbler. 

En avdelning kan genom eget beslut ge högst 2 000 euro i stöd vid en 
olycka. När enbart en person ges stöd får summan uppgå till högst 600 
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euro. Om stödtagarna i ett hushåll är flera, uppgår beloppet för de följan-
de som får stöd högst till 300 euro per person. Stödsumman för till exem-
pel en familj med två vuxna och två barn är som högst 1 500 euro (600 + 
300 + 300 + 300).  

Om det är nödvändigt att överskrida det högsta beloppet för en person, 
familj eller olycka, ska avdelningen innan beslut fattas kontakta verksam-
hetschefen för distriktet vid Röda Korset eller kontaktpersonen för hjälp i 
hemlandet. Kontakt med distriktet ska även tas i de situationer när fler än 
en familj behöver stöd. Distriktet kan genom eget beslut bevilja stöd upp 
till 10 000 euro per olycka. Om stödbehovet överskrider 10 000 euro, för-
handlar kontaktpersonen för hjälp i hemlandet med kontaktpersonen för 
hjälp i hemlandet på centralbyrån som i sin tur bereder ärendet för gene-
ralsekreteraren. Om engångsstöd över 10 000 euro beslutar alltid general-
sekreteraren.

Insamling 

Det är skäl att noggrant överväga anordnande av en separat insamling av 
kläder och artiklar. Mottagning av kläder och material, sortering och vida-
rebefordran samt kontakten med gåvogivare kräver mycket arbetskraft. 
Även mottagnings- och förvaringsutrymmena för kläderna och artiklarna 
ska vara tillräckligt stora. Det kan även strömma in för mycket kläder och 
varor eller så är de av fel sort. Då måste insamlingen avslutas i tid. Det är 
även skäl att tänka ut om det är möjligt att anordna insamlingar jämlikt för 
alla behövande och vad man gör med donerade varor om det kommer mer 
än vad som behövs.

Begäran om donationer ska formuleras noggrant så att gåvogivarna vet 
vilken form av donationer som behövs. Om begäran publiceras i sociala 
medier kan den enkelt bli mycket omfattande. I efterskott är det viktigt att 
tacka gåvogivarna och berätta att deras hjälp når fram.

Råd och praktisk hjälp

Genast efter en traumatisk situation kan det vara svårt för olycksoffret att 
sköta praktiska angelägenheter. Då kan volontärerna erbjuda sin hjälp. I 
samband med hjälpen är det emellertid viktigt att samtidigt stöda perso-
nens egen initiativförmåga eftersom vardagens göromål är den bästa hjäl-
pen för offret.

FÖRSTA OMSORGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFTER
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Praktisk hjälp kan bestå bland annat av

•	 städhjälp

•	 barnvård

Psykiskt stöd

En olycka påverkar alla delaktiga eller alla som indirekt upplevt olyckan: of-
fer, anhöriga, hjälpare och ögonvittnen. En olycka kan till exempel via me-
dia även påverka människor som inte varit närvarande vid den egentliga 
händelsen.

Vapepas hjälpare bistår även myndigheterna i situationer när det behövs 
psykiskt stöd. Hur både hjälpare och hjälpbehövande påverkas psykiskt ska 
beaktas i all verksamhet på Vapepa.

En akut upprörande händelse  
kan leda till en chockreaktion

En oförutsedd och slumpmässig händelse som berör individen eller sam-
hället är en plötsligt upprörande erfarenhet. Rädsla och hjälplöshet kan 
även vara känslor som förknippas med situationen. När trygghetskänslan 
försvinner blir människan varse om sin egen sårbarhet och en plötsligt 
upprörande händelse kan även ändra på värderingarna och livsåskådning-
en. Även tanken om vad som kunde ha hänt väcker starka känslor.

En chockreaktion kan utlösas när en människa hamnar i en upprörande si-
tuation eller hör något förskräckligt. Människan kan inte påverka sin reak-
tion, utan reaktionen sker automatiskt. Typiskt för ett chocktillstånd är att 
det man hört eller sett inte känns verkligt; utifrån sett kan en person i 
chock verka mycket lugn, även om hans eller hennes inre är i ett kaotiskt 
tillstånd. Det är viktigt för hjälparen att minnas att även om en chockad 
person inte reagerar på tal, lagras orden i minnet. Hjälparens ord och be-
mötande av den hjälpbehövande kan ha avsevärd betydelse för återhämt-
ningen. 

Ju mer chockerande händelsen eller erfarenheten är, desto troligare saknas 
känslorna, eftersom sinnet koncentrerar sig på att överleva. En människa i 
chock känner heller inte smärta. 

•	 annan hjälp som utförs tillsammans med många

•	 kartläggning av tillhandahållare av psykosociala 

stödtjänster och eftervård.
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Dagen efter händelsen kan följande reaktioner uppstå:

•	 händelsen är svår att förstå och godkänna

•	 allt känns overkligt

•	 känslorna fattas helt eller de tar sig våldsamt uttryck till exempel i gråt-
anfall.

•	 ofta förekommer olika kraftiga känslor såsom hat, rädsla, sorg, skyldig-
hetskänsla eller lättnad över att ha överlevt.

•	 svårigheter att somna eller sova

•	 minnet av händelsen återkommer på nytt och på nytt

•	 rädsla att samma sak händer igen 

•	 rädsla att bli ”galen” eller lämnad ensam.

Hur kan man hjälpa någon i kris?

Syftet med psykiskt stöd efter en olyckssituation är att främja och skapa 

•	 säkerhet

•	 ro

•	 samhörighet

•	 hopp och

•	 initiativförmåga.

Det viktigaste för hjälparen och stödgivaren är att lyssna och vara närva-
rande.

•	 Presentera dig själv.

•	 Berätta vad du gör.

•	 Ge den fysiska första hjälpen.

•	 Trygga de grundläggande behoven. 

•	 Kom ihåg allmän omsorg (ta t.ex. hand om offrets saker, erbjud något 
att dricka). Uppmuntra offret till eget initiativ i den mån det är möjligt 
och beakta särskilda grupper.

•	 Lyssna på dem som vill dela med sig av sina erfarenheter.

•	 Var vänlig, empatiska och realistiskt hoppfull.

•	 Ge information om olyckan och räddningsarbetet.

•	 Hjälp till att kontakta anhöriga. Möt vid behov anhöriga och erbjud dem 
stöd.

•	 Försök hålla familjemedlemmarna samman.

•	 Ge praktiska råd om var man får fortsatt hjälp och stöd.

FÖRSTA OMSORGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFTER
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•	 Låt offret gråta.

•	 Du kan be nyfikna åskådare och medier att respektera den hjälpbehö-
vandes integritet. Kom emellertid ihåg att journalisterna har rätt att gö-
ra sitt jobb på offentliga platser och att mediernas verksamhet endast 
kan begränsas av myndigheterna.

•	 Kom ihåg förtrolighet. 

•	 Undvik att berätta om dina egna erfarenheter.

•	 Lova inte sådant som du inte kan hålla eller som kanske inte förverkli-
gas.

•	 Kritisera inte stödorganisationen eller räddningsarbetet.

•	 Se till att offret inte blir ensamt efter att du lämnar platsen. Se till att 
hjälpen fortgår och hänvisa personen vid behov till professionell hjälp.

•	 Sköt även om dig själv.

Hjälp ska ges aktivt, men med respekt och finkänslighet för individen. De 
flesta som erfarit traumatiska händelser kan eller orkar inte själva söka 
hjälp. Man ska i synnerhet sköta om barn och andra som befinner sig i en 
sårbar situation.

Ta reda på hur professionella kristjänster är organiserade på din ort.
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Även hjälparna ska orka

I hjälpandets stund reagerar även hjälparna på det som händer och sker. 
Hjälparna kan reagera på samma sätt som de hjälpbehövande. Reaktioner-
na kommer ofta i ett senare skede. 

För att du ska orka hjälpa, kom ihåg följande:

•	 I hjälparbetet uppstår press av själva hjälpsituationen och eventuellt av 
personkemin och ledningen.

•	 Du kan känna dig otillräcklig, frustrerad och trött i hjälpsituationen och 
därefter. Det är helt normalt. Håll tillräckligt med pauser (kom överens 
om det med gruppledaren eller din partner).

•	 Delta i debriefingen innan du åker hem. Diskutera och behandla hjälpin-
satsen tillsammans med gruppen.

•	 Håll en tillräckligt lång paus innan du åker iväg på nästa larmuppdrag.

•	 Undvik alkohol och andra rusmedel för att koppla av.

Samtal för upplösning av stress är alltid nödvändigt efter en sådan händel-
se som kan orsaka psykisk stress hos hjälparen och som kan försvåra hans 
eller hennes återgång till normal livsrytm.

Avlastningssamtal (defusing) hålls mellan hjälparna direkt efter händelsen. 
Det är ett förtroligt samtal i en liten grupp och det talas inte om innehållet 
med utomstående. Gruppledaren eller någon annan person man kommit 
överens om kan ta ansvar för samtalet. I samband med samtalet får volon-
tärerna möjlighet att bearbeta händelsen och prata om sina främsta käns-
lor. Defusing betyder inte kritikmöte. Under samtalet bedöms behovet av 
eventuell professionell debriefing och man diskuterar och kommer överens 
om fortsatta åtgärder.

Hjälparen ska sköta om sitt eget välmående och känna till sina egna grän-
ser. Han eller hon ska vid behov kunna vägra ta emot uppdrag som inte är 
lämpliga. Livssituationen för alla människor – även för volontärer – kan ib-
land vara sådan att det helt enkelt inte finns ork att hjälpa andra. I sådana 
fall har volontären ”förmåga till professionellt omdöme” då han eller hon 
håller en paus från hjälparbetet.

I samband med utveckling av verksamheten är det skäl att beakta såväl 
den enskilda individens som hela gruppens förfaringssätt. I många hjälpsi-
tuationer har det till exempel visat sig vara ett bra arbetssätt att jobba i 
par så att ingen blir ensam i en svår situation.

FÖRSTA OMSORGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFTER
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Volontärer bistår myndigheterna:

psykiskt stöd

I Kauhajoki utspelades ett allvarligt skottdrama i lokalerna i Sei-
näjokis samkommun för utbildning hösten 2008.  Elva personer 
omkom i skottlossningen. Totalt berörde händelsen hundratals 
och till och med tusentals människor.

Röda Korsets hjälparbete inleddes när räddningsledaren för Söd-
ra Österbotten ringde Röda Korsets verksamhetsledare i Västra 
Finlands distrikt tisdagen den 23 september klockan 10.56.  
Räddningsledaren önskade att Röda Korset organiserar tillgång 
på psykiskt stöd på händelseplatsen. Verksamhetsledaren sam-
mankallade omedelbart personalen vid regionalbyrån i Seinäjoki 
till ett möte och samtidigt kontaktades regionalbyrån i Jyväskylä 
per telefon. På detta möte beslutades bland annat att en del av 
personalen åker direkt till händelseplatsen. Den övriga persona-
len började larma beredskapsgrupper i Kauhajoki och dess när-
områden samt lämpliga volontärer.

Distriktets anställda fanns på plats dygnet runt i Kauhajoki från 
tisdagen till följande måndag. Deras främsta uppgift var att pla-
nera samarbetet med myndigheterna och samordna volontärer-
nas hjälparbete. Personalens arbetsinsats har uppskattats till 
750 arbetstimmar vilket motsvarar 21 arbetsveckor.

Det fanns 169 frivilliga hjälpare på plats. Av dem var nio utbilda-
re i psykiskt stöd. Volontärernas arbetstid uppskattades till 3 
000 arbetstimmar. På plats fanns även volontärer från andra di-
strikt och tio psykologer från riksomfattande Beredskapsgrup-
pen för Röda Korsets psykologer. En person från brottsoffer-
jouren och flera volontärer från Vasa deltog i hjälparbetet dagar-
na efter tragedin.

Allt detta utförde organisationernas volontärer och personal i 
Kauhajoki:

•	 I handelsläroverket gavs första hjälpen till evakuerade elev-
er omedelbart efter skottdramat.

•	 I centrum patrullerade mobila gatupatruller för att hjälpa 
chockerade människor. Samtidigt utdelades broschyren Du 
har varit med om en uppskakande händelse.

•	 Ungdomsgården Räimiskä höll öppet dygnet runt från tis-
dag till följande måndag.
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•	 På volontärcentret Helokki och på Räimiskä tog man emot 
chockerade människor som erbjöds samtal. På Räimiskä 
tog man även hand om förplägningen.

•	 I aulan vid hälsovårdscentralen tog krisjourens volontärer 
emot människor som vid behov fick prata och diskutera 
om sina känslor och upplevelser.

•	 Hälsovårdscentralens kristelefon höll jour från fredag kväll 
till måndag morgon.

•	 I gymnasiet och grundskolan höll man jour från torsdag till 
fredag. På skolan mötte man elever i korridorerna, klasserna 
och på gården.

•	 Man höll även jour under föräldramöten.

•	 På Kasinot höll man på lördagen en effektiverad jour: på 
plats fanns tre jourtjänstebilar och en förstainsatsenhet.

•	 I samband med evenemang vid evangelisk-lutherska försam-
lingen och pingstkyrkan ordnades en första hjälpen-jour.

•	 Läroinrättningens bostäder kontrollerades och de innebo-
ende erbjöds vid behov psykiskt stöd.

•	 Beredskapsgruppen för Röda Korsets psykologer erbjöds 
hjälp med anteckningsuppgifter.

•	 Dessutom ordnades samtal för upplösning av stress till ex-
empel i Art Rock Café i Ilmajoki och Kauhajoki. 

•	 Vid kassorna i butikerna och servicestationerna lämnade 
man broschyrer för psykiskt stöd.

För volontärerna ordnades avlastningssamtal som leddes av pro-
fessionella hjälpare. Samtalen hölls i Jyväskylä, Kauhajoki, Kar-
stula, Kurikka, Saarijärvi och Seinäjoki. I dessa samtal deltog när-
mare 60 procent av hjälparbetarna.

Även om hjälpoperationen i Kauhajoki löpte bra och dess verk-
samhet var effektiv, ville man utifrån erfarenheterna utveckla 
verksamheten. Mål för utveckling nämndes bland annat effekti-
vering och utvidgande av registreringen av volontärer, utvecklan-
de av avlastningssamtal, ökande av färdighet att ge psykiskt 
stöd och telefonhjälp samt ett effektivare utnyttjande av utbil-
dare i första hjälpen och hälsokunskap som verkar inom distrik-
tet och av Röda Korsets internationella hjälparbetare.

FÖRSTA OMSORGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFTER
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Personefterforskning och  
återförening av familjer 

Med hjälp av personefterforskning lokaliseras människorna som varit med 
om en olycka. Människor som hör nyheter om olyckor är oroliga för sina 
anhörigas och vänners öde, och sålunda är organiseringen av personefter-
forskning ett sätt att underlätta deras oro. Personefterforskningen ska 
beaktas i beredskapsplaneringen och kan övas i samband med storo-
lycksövningar.

I Finland hör personefterforskningen och identifieringsuppgifterna till po-
lismyndigheterna. I samband med storolyckor behövs därutöver hjälp av 
volontärer för till exempel registrering och anteckningsuppgifter gällande 
offren. Bland annat Finlands Röda Kors och Föreningen för Mental Hälsa i 
Finland är beredda att vid behov ordna telefontjänst och ta emot förfråg-
ningar av anhöriga om olycksoffren och reda ut offrens öde i samarbete 
med polisen. 

I samband med personefterforskning är det skäl att utnyttja alla till buds 
stående informationskällor: till exempel förteckningar över resenärer, hus-
böcker och information som producerats av medier. Via lokala medier, så-
som lokalradion, kan man lokalisera personer som varit med om en olycka 
för att till exempel ge materiellt stöd.

En lyckad personefterforskning förutsätter

•	 att man samlar in så mycket information som möjligt av efterspanaren 
och den efterspanade personen

•	 att man antecknar allt man vet om offret

•	 att uppgifterna registreras där offret hittas

•	 att man om möjligt sparar information om all de som fått hjälp (inklu-
sive första hjälpen, hälso- och sjukvårdstjänster, mathjälp, inkvarte-
ringshjälp eller annan hjälp).

Information som man tagit emot personligen eller via telefon antecknas på 
en informationsblankett som tillställts av myndigheten. All information från 
blanketterna sammanställs därefter i samma databas eller kartotek eller i 
både och.

Vapepa_Ensihuolto-opas_2_2016_SWE.indd   29 19.2.2016   9.27



30

HJÄLPBEREDSKAP

Larmberedskap

Genom att i Vapepas databas anteckna uppgifterna om en utbildad och ut-
rustad volontärgrupp delges den som en larmgrupp som bistår myndighe-
terna. Gruppen är beredd för insatser vid larmuppdrag när alla delområden 
gällande beredskapen står klara. Beredskapen omfattar följande delområ-
den: 

•	 Personberedskap – gruppen är tillsatt och namnen finns på angivna på 
en larmförteckning.

•	 Materialberedskap – utrustningar är anskaffade och man vet hur de an-
vänds. 

•	 Utbildningsberedskap – alla gruppens medlemmar har fått utbildning 
för sin uppgift.

•	 Larmberedskap – ett fungerande larmsystem finns och dess larmupp-
gifter är tidsenliga.

•	 Transportberedskap – transporten i samband med larm är planerad.

•	 Ledarskapsberedskap – Ledarna har fått utbildning och de har utsetts.

Minimikrav på larmgrupper

Frivilliga räddningstjänsten har ställt minimikrav på larmgrupperna i syfte 
att garantera kvaliteten på den hjälp som ges. Kravbeskrivningen tar fasta 
på både gruppens och den enskilda medlemmens verksamhet, på kun-
skapsnivån, rättigheterna och skyldigheterna. 

Allt vad första omsorgens hjälparbetare i egenskapen av volontärer, arbe-
tare eller förtroendemän inverkar på hurdan verksamheten är och hur ut-
omstående ser på den. Var och en som hör till Vapepa är sålunda ansvarig 
för hjälpens kvalitet. Det är även viktigt att volontärerna är lätta att känna 
igen och att de bär Vapepas eller sin egen organisations västar och em-
blem. Det ska tydligt framgå vilken verksamhetsform volontären represen-
terar. Mer information om västarna och ryggemblemen finns i Vapepas in-
struktion om användningen av västar i samband med larmsituationer och i 
Vapepas databank.

HJÄLPBEREDSKAP
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Larmgruppens beredskap

•	 Man bör känna till Vapepas och den egna organisationens grundläggan-
de principer

•	 I beredskapsgruppen ska det finnas grundläggande kunskaper och fär-
digheter i första hjälpen, första omsorgen, psykiskt stöd och kommuni-
kation

•	 Uppdaterad information om verksamheten ska rapporteras

•	 Gruppen ska ha korrekt utrustning

•	 Gruppen ska fylla de krav på utbildning och andra krav som ställs i res-
pektive verksamhetsområde; färdigheterna ska uppdateras.

•	 Var och en ska bära Vapepas eller den egna organisationens emblem i 
samband med larmuppdrag

•	 Gruppledaren bär ansvar för sin grupp och dess utrustning

•	 Efter larmuppdraget hålls ett avlastningssamtal
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Larmgruppens medlemmars individuella beredskap

•	 Rätt attityd till hjälpuppdraget

•	 Godkännande och iakttagande av Vapepas värdegrund

•	 Delaktighet utan strävan efter egen vinning

•	 Beredskap enligt vad som avtalats

•	 Förmåga att fungera under ledning, även under hård press

•	 Beaktande av familj och arbete

•	 Beaktande av egen kondition och andra begränsningar

•	 Vuxen ålder, som praktikant yngre

•	 Behärskande av tillräckliga färdigheter och förmåga att klara av larm-
uppdragets utmaningar

Larmgruppens medlemmars rättigheter och skyldigheter

•	 Rätt till uppdragsenlig utbildning och till gruppens utrustning

•	 Rätt att neka till att delta i ett uppdrag

•	 Rätt till vård och eftervård i samband med uppdrag

•	 Rätt till ersättning för omkostnader och försäkring

•	 Människornas integritet ska respekteras

•	 Man ska genomgå utbildning för uppgiften och färdigheterna ska upp-
rätthållas

•	 Ledarens order ska följas och till ledaren ska rapporteringen ske

•	 Material om dem som fått hjälp ska överlämnas eller förstöras

•	 Tystnadsplikten ska iakttas

HJÄLPBEREDSKAP

Vapepa_Ensihuolto-opas_2_2016_SWE.indd   32 19.2.2016   9.27



33

Vapepa_Ensihuolto-opas_2_2016_SWE.indd   33 19.2.2016   9.27



34

YTTERLIGARE INFORMATION

•	 Frivilliga räddningstjänstens verksamhet och utbildning: vapepa.fi

•	 Koordinationsorganisationens utbildning och material: rödakorset.fi och 
rednet.rödakorset.fi

•	 Medlemsorganisationernas egna webbplatser

Bilaga 1: Avtal om första omsorgen (mall)

1. Avtalspart

Socialväsendet i Kaitalax kommun
Finlands Röda Kors, avdelningen i Kaitalax

2. Avtalsobjekt

2.1. Grupp som deltar i första omsorgen, gruppens beredskap, 
uppdrag samt larm- och kommunikationssystem

Grupp: 
Kaitalax hjälpare (Gruppen hör till Röda Korsets lokalavdelning i Kaitalax)

Total styrka: 
25 personer

Minsta styrka 
5 personer

Gruppens eftersträvade beredskap
Fem personer på plats inom två timmar, tio personer på plats inom fem 
timmar. Gruppen kan nås på Frivilliga räddningstjänstens larmjournummer 
040 123 4567.

YTTERLIGARE INFORMATION
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Gruppens uppgifter är följande:
– förplägning vid larm
– klädsel (avdelningen har ett avtal med S-market i Kaitalax)
– nödinkvartering
– psykiskt stöd
– första hjälpen och grundläggande hälso- och sjukvård
– övrigt materiellt stöd

Gruppens ansvarige:
Erik Exempel
Kaitalaxgatan 3, 20316 Kaitalax
Telefon (tjänstetid): (01) 234 5678
Telefon (utom tjänstetid): 050 123 4567
E-post: e.exempel@gmail.com

Ersättare
Hulda Hjälpsam
Stengatan 13, 20315 Kaitalax
Telefon (tjänstetid) (01) 234 0123
Telefon (utom tjänstetid): 0400 123 456
E-post: h.hjälpsam@gmail.com

2.2. Begränsningar för verksamheten

Röda Korsets volontärgrupper bereder sig på att arbeta i ett larmuppdrag 
i högst 2–4 dygn. Om långvarigare situationer bör man komma överens 
med Röda Korsets distrikt. Röda Korsets volontärgrupp är i alla situationer 
skyldig att iaktta Röda Korsrörelsens regler och grundläggande principer. 
Om organisationen samtidigt är upptagen med ett annat exceptionellt vik-
tigt uppdrag, strävar man efter att med en minimistyrka klara av det larm-
uppdrag man avtalat om med socialväsendet.

Finlands Röda Kors har beredskap på insatser vid olyckor och störningssi-
tuationer som sker under normalförhållanden. Om organisationens verk-
samhet under avvikande förhållanden bör man avtala separat.
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3. Gruppens utrusning och andra redskap samt anskaffningsplatser

Gruppen har tillgång till följande utrustningar och redskap:
– personlig utrustning: Västar försedda med organisationens eller 
 Vapepas emblem
– grundutrustning för första hjälpen
– fältkök och livsmedel för att ordna förplägning för 70 personer 
 (ska kompletteras efter två dygn)
– två tält (2 x 3 m)
– 10 st. 20-liters vattenkanistrar
– kontorsmaterial

Gruppen svarar för följande kostnader:
– brukskostnader för gruppens redskap

Kommunens socialväsende svarar för följande kostnader för utrustning och 
redskap:
– livsmedel i samband med förplägningsuppdrag (mot verifikat)
– resekostnader (t.ex. bränslekostnader)

Övrig information
Gruppen har ett avtal med S-market i Kaitalax om avhämtning och anskaff-
ning av förplägning och beklädnad som sker utom butikernas öppethåll-
ningstider. Kaitalax S-market, Kaitalaxgatan 5, 20316 Kaitalax, tfn (01) 123 
4567

4. Ansvar och skyldigheter

Statliga och kommunala myndigheter, inrättningar och affärsverk är skyl-
diga att under räddningsverkets ledning delta i planeringen av räddnings-
verksamheten på det sätt som föreskrivs i 6 kap. 47 § i räddningslagen. 
Enligt räddningslagen svarar och sörjer nämnda inrättningar och ämbets-
verk i enlighet med sina respektive verksamhetsområden, inbördes arbets-
fördelning och i enlighet med den för kommunen gällande lagstiftningen 
för 

c) inkvartering, beklädning och övrig basvård av olycksoffren och den eva-
kuerade befolkningen, efterröjning och rengöring som är nödvändig vid ci-
vilskydd samt för första hjälpen och beredskap av civilförsvarsorganisatio-
nen som är nödvändig för dessa uppgifter

YTTERLIGARE INFORMATION
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d) ordnandet i samarbete med andra sakkunniga av psykosocialt stöd och 
tjänster för dem som i egenskap av offer, anhöriga till offer eller rädd-
ningsarbetare blivit delaktiga i en olycka.

Socialväsendet har det totala ansvaret för anordnandet av första omsorgs-
tjänster och andra tjänster även i det fall att man avtalat med någon an-
nan aktör om samarbete eller skötsel av något delområde av någon om-
sorgsverksamhet.

Finlands Röda Kors, avdelningen i Kaitalax svarar för sina egna gruppers 
verksamhet. Finlands Röda Kors avdelningen i Kaitalax och socialväsendet 
avtalar i detalj om hur organiseringen av beredskapen ordnas. Volontärer-
na är skyldiga att meddela en bestämd ansvarig person på socialväsendet 
(telefonnummer 040 765 4321) om att en egen verksamhet inleds i sam-
band med en olycka eller störningssituation. Volontärerna har tystnads-
plikt. Om samarbetsavtalet meddelas i enlighet med avtalade regler.

5. Rapportering och uppföljning

Kommunens socialväsende har ansvar för uppföljningen av den verksamhet 
som är föremål för avtalet. För uppföljning rapporterar gruppen/grupperna 
som deltar i Röda Korsets första omsorg skriftligt om situationen till exem-
pel med hjälp av Frivilliga räddningstjänstens lägesrapport. 

Vi ber er meddela Röda Korsets centralbyrå om avtal som ingåtts.
Beredskapsenheten/första omsorgen 
Finlands Röda Kors, Centralbyrån 
Fabriksgatan 1 a, PB 168, 00141 Helsingfors
förnamn.efternamn@rodakorset.fi

6. Utbildning

Utbildningen utgör en del av beredskapsplaneringen. Finlands Röda Kors 
svarar för anordnandet av och kostnaderna för utbildningen av sina egna 
volontärer. På Kaitalax kommuns område ordnas samarbetsutbildning och 
samarbetsövningar i enlighet med en separat utbildningsplan. Kaitalax 
kommun svarar för anordnandet av och kostnaderna för utbildningarna.
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7. Ersättningar och försäkringar

Kommunen ska sköta första omsorgsgruppens person- och materialförsäk-
ringar i samband med larm från kommunens myndigheter. I annat fall skö-
ter första omsorgsgruppen själv om sina egna försäkringar. 

8. Avtalets giltighetstid

Avtalet gäller från och med den 17 maj 2016. Avtalet gäller ett år efter att 
det blev giltigt.

9. Villkor för uppsägning av avtal

Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats, ett för respektive 
part. Innehållet i avtalet ses årligen över av avtalspartnerna.

Kaitalax den 17 maj 2016.

Kajsa Kavat 
Socialdirektör 
Kaitalax kommun

Alfons Åberg
Ordförande (officiell namntecknare)
Finlands Röda Kors, Kaitalax avdelning

YTTERLIGARE INFORMATION
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Första omsorgen är hjälp och stöd som frivilligt 

ordnas på ett mångsidigt sett för olycksoffren 

och deras anhöriga och är även dem som 

hjälper. Första omsorgen inleds direkt efter 

räddningen och fortgår vid behov de närmaste 

dygnen efter en olycka.

I handboken i första omsorgen för volontärer 

behandlas första omsorgens olika verksamhets-

former, beredskapen hos Frivilliga rädd-

ningstjänsten, praktiska situationer då hjälp 

behövs samt myndighetsverksamhet. Denna 

handbok är avsedd som utbildningsmaterial för 

första omsorgen för Frivilliga räddningstjänsten.

Finlands Röda Kors
Centralbyrån
020 701 2000
Fabriksgatan 1a
00140 Helsingfors
vapepa.fi

HANDBOK I FÖRSTA OMSORGEN FÖR VOLONTÄRER 
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