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Snabborientering till kontaktpersonen för 
avdelningens första hjälpen-verksamhet 

Rollen som kontaktperson för första hjälpen

Hjälp från utbildade första hjälpen-grupper i små och stora nödsituationer utgör en 
viktig del av Röda Korsets hjälpberedskap. 

Som kontaktperson för första hjälpen ansvarar du för verksamhetsplaneringen av 
avdelningens första hjälpen-grupp samt för utbildningen, utvecklingen och ledning-
en av gruppen inom ditt avdelningsområde. Dessutom deltar du tillsammans med 
gruppen i utarbetandet av avdelningens beredskaps-, utbildnings- och verksamhets-
plan samt budgeten i anknytning till denna. 

Din uppgift är också att ha kontakt med hälsovårdsplanerarna och beredskapsche-
ferna inom distrikten samt eventuella första hjälpen- och beredskapspromor i grup-
pen. Du informerar din första hjälpen-grupp om de beslut som distriktet och avdel-
ningen har fattat och för gruppens förslag till avdelningens styrelse. 

Uppgifter
Viktigt för att verksamheten ska lyckas:

• Planering av första hjälpen-utbildningar och övningar
• Jourtjänstverksamhet (behörigheter, planering och arrangemang av jourer)
• Upprätthållande av larmberedskap
• Deltagande i avdelningens beredskapsplanering
• Deltagande i avdelningens beslutsfattande och den övriga verksamheten
• Kompetens i första omsorgen och mentalt stöd
• Underhåll och anskaffning av utrustning
• Medlemsvärvning
• Upprätthållande av myndighets- och andra samarbetsnätverk

Mycket önskvärda uppgifter
•  Upprätthålla avdelningens biståndsberedskap med högklassiga utbildningar,  
 en tillräcklig mängd motiverade frivilliga samt en aktuell beredskapsplan

Kontaktpersonen för första hjälpen får stöd av 

 • Hälsovårdsplaneraren inom distriktet
 • Distriktets beredskapsche
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Viktig information

Gå noggrant igenom följande
• Regler för katastroffonden och direktiv om hjälpverksamheten i hemlandet
• Beredd att hjälpa – anvisningar för beredskapsplaneringen 

Gå gärna igenom följande
• RedNet, nättjänsten för frivilliga: avdelningskontoret (blanketter, verktyg,  
 administration)
• Beskrivningar av verksamhetsformer

Rekommendationer för utbildningsvägen för kontaktpersonen för första hjälpen
• FHJ1- och FHJ2-kurser, grundkurs för första hjälpen-jourhavande, FHJ3-kurs
• Gruppledarkurs
• Kurser i första omsorgen och mentalt stöd
• Under gemensam flagg – som frivillig i Röda Korset-utbildning (grunduppgifter  
 om Röda Korset och avdelningarna)
• Den gemensamma delen av Promo-utbildningen och Promo-utbildningens del  
 om första hjälpen 


