
  

 
 
 

 

Droppen 2019: sista minuten-checklista för 

avdelningen 

 

Fint att din avdelning deltar i beredskapsövningen Droppen 2019! Med hjälp av 

den här checklistan kan ni ännu innan övningsdagen kontrollera att de 

viktigaste sakerna är i ordning. 

 

1. Hela avdelningen deltar 

 

Deltar hela avdelningen i övningen och vet alla vilken roll de har? Finns det en 

ansvarig person eller ett ansvarigt arbetspar för övningen? 

 

Övningen stärker er beredskap bäst om alla deltar i den. Det är bra att komma 

ihåg att även om temat för Droppen 2019 är en vattenkris är Röda Korsets hjälp 

ofta av samma typ oberoende av orsaken till störningssituationen: till exempel 

utdelning av materialhjälp, psykiskt stöd, ordnande av nödinkvartering och 

förmedling av information till stöd för myndigheten. I många aktiviteter kan hela 

avdelningen delta. 

 

Alla kan även vara med och fundera över hur just er avdelning skulle kunna vara 

med och hjälpa vid en vattenkris och vilken beredskap som skulle behövas för 

operationen. 

 

2. Uppdaterad beredskapsplan 

 

Finns det en beredskapsplan på er avdelning och är den uppdaterad? Känner alla 

till planen? 

 

Syftet med beredskapsövningarna är att testa hur de upprättade 

beredskapsplanerna fungerar i praktiken: räcker avdelningens resurser till och 

hur fungerar samarbetet inom avdelningen och mellan avdelningen och distriktet 

samt övriga avdelningar och samarbetspartner? Det är bra att kontrollera att 

planen är aktuell och att deltagarna känner till den. 

 

3. Partnerna informerade 

Har ni berättat om övningen för de samarbetspartner med vilka ni skulle arbeta 

även i en verklig situation? 

Er övning blir mest realistisk om ni även inkluderar exempelvis det lokala 

vattenverket och kommunens hälsomyndigheter. Det är även bra att komma 

överens om ett samarbete med Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) i ert 

område. 

 



4. Övningen är planerad 

 

Det är viktigt att planera övningen i förväg så att ni på övningsdagen kan 

koncentrera er på själva verksamheten. 

 

Som hjälp i planeringen kan ni använda de färdiga bakgrundsscenarierna och 

övningsmallarna som finns på RedNet. Med hjälp av dem är det enkelt att 

genomföra brädspelsövningen, där man beskriver vattenkrisen som har inträffat 

på orten och funderar över avdelningens beredskap att handla i situationen. 

 

5. Kommunikationen under kontroll och materialen beställda 

 

Har ni funderat över hur ni ska informera ortsborna om övningen? 

 

En vattenkrisövning på den egna orten intresserar medier och ortsbor. Använda 

er av kommunikationstipsen och den färdiga meddelandemallen på RedNet! 

 

I synnerhet om ni ordnar övningen i samband med ett offentligt evenemang eller 

delar ut de ämbar som ni har använt i Hungerdagens ämbarinstallation till 

hushållen, kom ihåg att beställa de avgiftsfria kommunikationsmaterialen 

för Droppen senast den 20 oktober i webbutiken (avgiftsbelagd 

surfflagga redan senast den 10 oktober). Hemförrådsbroschyren kan 

beställas på adressen valmiusharjoitus2019@rodakorset.fi.  

 

6. Responspalaver i kalendern 

Har ni funderat över hur ni kan ta tillvara det som övningsdagen har lärt er, så 

att övningen stärker er hjälpberedskap? 

Det är bra att redan nu komma överens om en tack- och utvärderingsträff med 

de aktiva. Vid träffen kan ni fundera över vad som gick bra och vilken kompetens, 

vilka resurser eller samarbetspartner som ni behöver mer av. Komplettera 

beredskapsplanen utifrån de erfarenheter ni har fått och fundera tillsammans 

över hur ni kan stärka er beredskap. 

I utvärderingen är det bra att använda uppföljningsblanketten för övningen som 

returneras till centralbyrån genast efter övningen. Centralbyrån sammanställer 

responsen från avdelningarna. 

 

Med gott humör mot den gemensamma övningen! 

 

Mer information: Projektplanerare Viivi Kirvesoja, 

valmiusharjoitus2019@rodakorset.fi 

mailto:valmiusharjoitus2019@rodakorset.fi
mailto:valmiusharjoitus2019@rodakorset.fi

