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Anvisning för ”Hjälp med ärenden” under 
coronavirusepidemin 
 
Coronaepidemin och det rådande undantagstillståndet påverkar kraftigt vardagen i synnerhet för 
de människor som hör till riskgruppen, för de som är ensamma och för andra utsatta grupper av 
människor. För att underlätta vardagen har Röda Korsets frivilliga nu möjlighet att erbjuda hjälp 
med vardagsärenden som matuppköp och apoteksbesök, på finska kallas tjänsten Asiointiapu, på 
svenska Hjälp med ärenden. 
 
Det stöd som de frivilliga kan erbjuda är märkbart i en situation då myndigheternas resurser är 
ansträngda. Många grannskap har aktiverat sig och erbjuder varandra hjälp, men alla som 
behöver hjälp har inte möjlighet att dra nytta av grannens hjälpande hand. 
 
Då en frivillig ställer upp och hjälper med vardagsärenden hjälper det den som är i ett utsatt läge 
både att klara vardagen och att orka rent psykiskt. 
 
I den här anvisningen hittar du 

- hur ni i avdelningen förverkligar Hjälp med ärenden 
- anvisningar för den som koordinerar verksamheten 
- anvisningar för de frivilliga som utför uppdrag där de hjälper med ärenden   

Vi rekommenderar att ni förverkligar Hjälp med ärenden i samarbete med kommunen och andra 
aktörer. 
 
De frivilliga som hjälper med ärenden hanterar inte pengar. De ser till att förebygga smitta så att 
verksamheten är trygg för alla parter.  
 
Det är viktigt att hitta sätt att hjälpa som inte kräver hantering av kontanter. För att hitta 
alternativa verksamhetssätt behövs gemensam praxis inom kommuner och butikskedjor samt 
bland övriga hjälpare. 
 
Det är viktigt att notera att Röda Korsets frivilliga inte ger hjälp med ärenden åt dem som 
insjuknat i coronavirus. Kommunens anställda personal hjälper dem.   
 
Ett varmt tack till dig för att du hjälper! 
 
Innehåll 
 

• Så här tillämpar ni anvisningen i avdelningen 
• Planera verksamheten Hjälp med ärenden 
• Säkerhet och introduktion för de frivilliga 
• Innan ni inleder verksamheten 
• Anvisning för att koordinera verksamheten 
• Då du går butiksärenden för en kunds räkning 
• Att ta speciell hänsyn till då du utför apoteksärenden 
• Anvisningar för att hjälpa dem som behöver mer hjälp och för att hjälpa dem som redan 

får hjälp från någon instans  
• Anvisningar om du måste hantera kontanter 
• Sätt att hjälpa dem som redan nu får hjälp av avdelningen 
• Hitta mera information 
• Bilagor 
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Så här tillämpar ni anvisningen i avdelningen 
 

1. Om ni inleder verksamheten Hjälp med ärenden i samarbete med kommunen och 
kommunen saknar anvisningar kan ni dra nytta av denna anvisning till de delar den 
lämpar sig för ändamålet. 
 

2. Om avdelningen kör i gång verksamheten ensam eller i samarbete med andra ska den här 
anvisningen följas till alla delar. 

 
 
Planera verksamheten Hjälp med ärenden 
  

1. Det är kommunens ansvar att svar för omsorgen om invånarna och att ge råd och 
anvisningar hur butiks-och apoteksärenden sköts för dem som är i riskgruppen, i karantän 
eller isolerade. Ta modigt kontakt med kommunen och erbjud er hjälp. 
 

2. Kartlägg vilka som behöver Röda Korsets hjälp. Då det råder undantagstillstånd kan 
i synnerhet människor som lever utanför något skyddsnät behöva hjälp. Det kan handla 
om seniorer som inte har hemhjälp, det kan vara de som insjuknat eller försatts i 
karantän eller ensamstående föräldrar med barn som är sjuka eller i karantän. Det är 
viktigt att identifiera människor som inte själva klarar av att söka hjälp på grund av t.ex. 
ålder, sjukdom eller språk.   

 
3. Om kommunen vänder sig till er och ber om hjälp, planera då tillsammans med 

kommunen hur ni organiserar verksamheten och tar emot hjälpförfrågningar.   
 

4. Planera verksamheten utgående från avdelningens resurser. Er avdelning måste 
också ha resurser att ta emot andra hjälpuppdrag. Det är viktigt att ni ser till att ni orkar, 
var realistiska då ni uppger era möjligheter och resurser att hjälpa till myndigheterna. Det 
lönar sig att också ta reda på vilka möjligheter till samarbete ni har med andra 
avdelningar i närheten.   
 

5. Förutom att ni frimodigt tar kontakt med grannavdelningen ta också kontakt med 
församlingen och andra organisationer som erbjuder hjälp med ärenden så att ni kan 
koordinera verksamheten för att hjälpa de allra mest utsatta.   
 

6. Undvik att hantera pengar under hjälpuppdragen.   
Sök tillsammans med kommunen och affärerna andra lösningar då det gäller betalning, till 
exempel fakturering. Om möjligt kan kunden betala inköpen i förväg via nätet eller 
telefonen (t.ex. MobilePay). Att ta emot kontanter och sedan ge växeln tillbaka ska alltid 
vara den sista utvägen för att kunna utföra ett ärende. (Särskild anvisning längre ner). 
 

7. Notera att kostnader förorsakade av verksamheten ersätts enligt en skild anvisning (Att 
vända katastroffonden under coronaoperationen). 
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Säkerhet och introduktion för de frivilliga 
 

1. Introducera de nya frivilliga till uppdraget Hjälp med ärenden och gå igenom Röda Korsets 
principer (material kommer snart i RedNet). 
 

2. Till de uppdrag där kontanter hanteras ska ni välja sådana frivillig ni känner väl eller 
frivilliga ni på annat sätt vet att är pålitliga. 
 

3. För alla parters trygghet ska alla frivilliga som deltar i hjälpen vara i grunden friska och de 
får inte ha förkylnings- eller influensasymtom. För att fortsätta hjälpa som frivillig efter 
att man varit sjuk krävs två symtomfria dygn. 
 
Frivilliga som hör till en riskgrupp (på finska) inte kan ha uppdrag som innebär fara för 
dem, till exempel hjälp med ärenden eller andra uppgifter som förutsätter att man möts 
ansikte mot ansikte. Det samma gäller de som återvänt från en utlandsresa under de 
senaste 14 dygnen.   
 
De här frivilliga kan utföra andra viktiga uppdrag som att kartlägga hjälpbehovet eller att 
koordinera verksamheten per telefon.   

 
4. Följ noggrant säkerhetsföreskrifterna för att inte smittas eller sprida smitta. 

 
5. Då ni hjälper med ärenden ska ni alltid ha en väst och namnlapp med Röda Korsets 

symbol. 
 
 
Innan ni inleder verksamheten 
 

1. För att verksamheten ska fungera och informationen till de som hjälper ska vara smidig 
ska ni utse minst två koordinatorer Hjälp med ärenden och suppleanter för dem. 
 

2. Centralisera hjälpförfrågningarna till ett ställe, till ett telefonnummer eller en e-
postadress. Använd den adress för avdelningen som slutar med rodakorset.fi och 
telefonnummer.  Om en enskild frivillig får en direkt förfrågan om hjälp med ärenden ska 
den frivilliga förmedla förfrågan vidare till avdelningens e-post eller telefonnummer.   

 
3. De frivilliga som deltar i hjälp med ärenden kan ni samla i en grupp i t.ex. Oma eller så 

skapar ni en Whatsappgrupp. Gruppen kan ni använda för att  snabbt meddela om 
uppdrag, men kom ihåg sekretesslagstiftningen, dela inga personuppgifter i gruppen. 
Larmet kan se ut till exempel så här: ”Uppdrag: hjälp med ärenden, tar ca 2h, plats: 
Tavastehus. Vem sköter?” 

 
4. Det är viktigt att avdelningen för bok över alla hjälpförfrågningar, hjälpsituationer, 

klockslag och frivilliga som varit med. (blankett 1). På det här sättet tryggar ni att 
försäkringen täcker eventuell personskada som drabbar antingen den frivilliga eller den 
som får hjälp. Om någon smittas av virus trots alla försiktighetsåtgärder är det lätt att 
hitta de som utsatts för smittan och få hjälp åt dem.   
 

5. Spara allt material som foton på kvitton i ett omsorgsfullt låst utrymme på samma sätt 
som allt annat material avdelningen arkiverar.   
 

6. Hjälp med ärenden innebär att man hanterar personuppgifter. För hjälp med ärenden 
gäller dataskyddsanvisningen för hemlandshjälpen.(på finska) Alla kunders data skall 
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behandlas i enligheten med lag (dataskyddslagen och dataskyddsförordningen) och 
dataskyddsföreskrifter. Om det uppstår problem eller osäkerhet ska ni frimodigt be om 
hjälp av distriktet. 
  
Om kommunen kontaktar avdelningen och ber om till exempel uppgifter om väntjänstens 
kunder för att de lättare ska kunna organisera sin hjälp kan ni ge ut uppgifterna enligt 
behov och bedömning. Dokumentera allt ni ger ut och förvissa er om att uppgifterna inte 
används till annat än det ni kommit överens om och att de förstörs efter det. 
 
Se till att personuppgifter behandlas omsorgsfullt och planmässigt – kundernas 
personuppgifter får inte skicka som e-post. Informationen ges per telefon eller på papper.  
 

7. Kom ihåg kylkedjan då ni transporterar varor från affären till kunden. Frysväska 
rekommenderas alltid då ni transporterar kylvaror och i synnerhet om resan tar mer än 
30 minuter. 
 

 
Anvisning för att koordinera verksamheten 
 

1. Avdelningens koordinator för hjälp med ärenden tar emot hjälpförfrågningarna per telefon 
eller e-post. Hjälpbegäran kan komma från den som behöver hjälp, från någon 
närstående eller från någon myndighet. 
 

2. I första hand ska ni hänvisa dem som ber om hjälp till mataffärens eller apotekets 
leveransservice.  Vid behov informerar ni om hur man använder dessa tjänster. 
 
En frivillig kan föra hem den färdigt beställda och betalda/fakturerade maten och/eller 
medicinen.  
 
Lämna alltid inköpen utanför dörren för att undvika smitta vid överlämnandet. 
  

3. Koordinatorn för hjälp med ärenden tar reda på följande saker av kunden: 
• hur kunden betalar för uppköpen 
• på vilket sätt och när den frivilliga för hem inköpen 
• vad inhandlas: be om en noggrann inköpslista där allergier och specialdieter är 

beaktade. Om ni inte kommit överens om annat med kunden prioriteras 
förmånliga alternativ då inköpen görs.   

 
Koordinatorn för hjälp med ärenden ska informera kunden om at hens uppgifter sparas i 
Finlands Röda Kors hemlandshjälps kundregister.   
 

4. Avdelningens koordinator för hjälp med ärenden ger den frivilliga ett ärende och 
antecknar ärendet på uppföljningsblanketten för hjälp med ärenden. (blankett 1). En 
frivillig kan inte ge Röda Korsets hjälp med ärenden om hen inte har fått ett uppdrag av 
koordinatorn.   
 

5. Kom ihåg att anteckna att ni gett ut en väst och fått den tillbaka. 
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Då du går butiksärenden för en kund 
 
Om du ens har lindriga symtom på förkylning eller influensa – snuva, hosta, halsont, eller feber 
ska du stanna hemma tills du varit helt symtomfri i två dygn. Först efter det kan du åta dig 
frivilliguppdrag som kräver att du har kontakt med människor.   

 
1. Du får ett ärende du ska hjälpa med, en inköpslista och kontaktuppgifter till den du 

hjälper av din avdelnings koordinator av hjälp med ärenden.   
 

2. Bekanta dig med RedNets säkerhetsföreskrifter, och lär dig hur du skyddar dig mot en 
virusinfektion. Man skyddar sig från coronaviruset på samma sätt som från andra virus 
som orsakar infektion i luftvägarna. 
 

3. Lämna uppköpen utanför dörren. Ring på dörrklockan eller ring per telefon till kunden och 
försäkra dig om att hen tar emot inköpen. Se till att avståendet mellan dig och kunden är 
omkring 2 meter, då är ni båda trygga.   

4. Då uppdraget är utfört skickar du följande till koordinatorn per e-post: 
• Foto på inköpskvittot 
• Den frivilligas och kundens namn 
• Tid och datum för hjälpen (datum, starttid och sluttid) 

 
5. Röda Korsets hjälp är alltid konfidentiell. Ge aldrig uppgifter om kunden till andra. 

Hantera alla uppgifter noggrant och förstör allt material som har med uppdraget att göra 
då du rapporterat till avdelningens koordinator. Då du skickat in foton på kvitton raderar 
du dem.    
 

6. Om du i samband med att du hjälper en person blir orolig för personens trygghet eller 
välmående ska du meddela avdelningens koordinator om din oro. Oron kan handla om 
t.ex. omsorgen om barnen, våld i hemmet eller om påtryckningar och tvång. I 
nödsituationer ringer du 112. 
 
 

Att ta speciell hänsyn till då du utför apoteksärenden 
 
För att ta ut receptbelagda mediciner behöver man inte uppvisa FPA-kortet, det räcker med ett 
foto av kortets framsida. 

 
Efter att du utfört ett ärenden i apoteket, skicka följande som e-post till koordinatorn av hjälp 
med ärenden: 

• Foto på inköpskvittot 
• Foto på kvittering av mottagande (blankett 2), om du har fotat FPA-kortet 
• Den frivilligas och den hjälptas namn 
• Tid och datum för hjälpen (datum, starttid och sluttid) 
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Anvisningar för att hjälpa dem som behöver mer hjälp och för att hjälpa 
dem som redan får hjälp från någon instans 
 

• Om kunden behöver ekonomiskt stöd ska ni uppmana personen att ta kontakt med FPA 
eller kommunens socialbyrå. Ge kontaktuppgifter till dessa. Vid behov ger ni 
tilläggsinformation och försäkrar er om att kunden får hjälp. Enklast sker detta genom ett 
telefonsamtal till kunden där man kontrollerar att kunde fått den hjälp som behövs.     

 
• Vid behov ska ni också anvisa kunden till kommunens hälsovård och ge kontaktuppgifter 

till den. 
 

• Kunder som får utkomststöd, antingen av FPA eller av kommunen har ofta en 
betalningsförbindelse till affären. Att sköta ärenden där någon form av 
betalningsförbindelse används kan innebära att man måste hantera pengar eller FPA-kort 
eller få en fullmakt av kunden att för dennes räkning använda betalningsförbindelsen.    
 
Ta alltså kontakt med kommunens socialväsende eller med FPA och ta reda på hur du 
skall gå till väga i det aktuella fallet innan du ger dig ut på ärendet. 

 
- Om kunden behöver en betalningsförbindelse för utkomststöd ska man 

instruera kunden att först vända sig till FPA (grundläggande utkomststöd) 
eller till kommunen (kompletterande och förebyggande utkomststöd) och 
där komma överens om att en av Röda Korsets frivilliga sköter kundens 
ärenden.  Myndigheterna behöver namn på den frivilliga som koordinatorn 
av hjälp med ärenden gett kunden.  Red ut tillsammans med FPA och 
kommunen om Röda Korset kan utföra kundens ärenden genom en muntlig 
fullmakt som ges över telefon om personen inte kan utföra ärendet på 
plats.  
 

- Om kunden får en betalningsförbindelse från FPA eller från kommunen så 
kom överens om hur ni går vidare. Ska den frivilliga hämta 
betalningsförbindelsen från myndigheten eller kommer myndigheten att 
leverera betalningsförbindelsen till affären. Den frivilliga antecknas i det fall 
som köpare och hen ska ha sitt eget ID-bevis med. 

 
• Om den frivilliga anmäler oro för kunden eller för någon i kundens familjekrets måste 

situationen alltid utredas.  
o Om ni är oroliga för barnens situation, gör en barnskyddsanmälan 

 
o Om det handlar om en vuxen som är uppenbart oförmögen att ta hand om sin 

hälsa och sin trygghet, gör en orosanmälan till kommunen.   
 
 
Om det är möjligt ska ni göra anmälan i samråd med kunden. 
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Anvisningar om du måste hantera pengar 
 
1. Om den hjälp med ärenden du ska uträtta förutsätter att du använder kontanter kan du 

hämta kontanter av kunden. Den frivilliga kan ta emot högst 100 euro, och mottagandet 
ska kvitteras. (blankett 2). Blankettens ena del blir hos kunden, den andra hos den 
frivilliga. Den frivilliga får inte ta emot/ta i bruk kundens bankbok eller bankkort. 
 

2. Om du har tagit emot kontanter, be då kunden kvittera att hen tagit emot inköpen, 
växelpengarna och kvittot. I detta fall är det omöjligt att helt undvika närkontakt, 
minimera den så mycket det går. Kom ihåg säkerhetsföreskrifterna på RedNet 
 

3. Lämna den ena delen av blanketten hos kunden, den andra tar du med dig. Fota kvittot, 
lämna originalkvittot hos kunden. 
 

4. Efteråt sänder du per e-post till koordinatorn med  foto på blankett 2 med kvitteringen på 
pengarna du tagit emot. Detta alltså endast om du tagit emot kontanter. 

 
 
Sätt att hjälpa dem som redan får hjälp av avdelningen 
 
Vänverksamhetens kunder:  

- Försäkra er om att de som redan nu nås av avdelningens hjälp klarar sig. Har de mat och 
mediciner, får de hjälp av närstående eller av kommunen?   
 

- Behovet av hjälp kan kartläggas av en vänförmedlare eller av vänkundens egen frivilliga. 
De frivilliga anmäler hjälpbehov enligt det ni kommit överens om – antingen till 
vänförmedlaren eller till koordinator av hjälp med ärenden.   
 

- Om den frivilliga vännen inte har telefonnummer till sin vänkund ringer vänförmedlingen 
till kunderna och skaffar vid behov mera hjälp till förmedlingen. Förmedlaren kan be 
vänkunden om att få ge hens telefonnummer till den egna frivilligvännen. 

 
Mathjälpens kunder:  

- Om er avdelning erbjuder mathjälp kan ni föra matkassar direkt till kundens dörr vid 
överenskommen tid.   
 

- Avdelningen kan också dela ut mat genom att packa maten färdigt i kassar. Genom att 
packa i förväg undviker ni köande. 
 

- Ordna vid behov fler ställen där ni delar ut matkassar så att det inte bildas köer. 
 

- Mathjälpen kräver extra noggrannhet med hygienen. Följ instruktionerna i 
säkerhetsföreskrifterna i RedNet   
 

- Också då det gäller mathjälp rekommenderar vi att ni samarbetat med andra 
organisationer eller med församlingen. 
 

- Mathjälpen ska följa instruktionerna i Livsmedelsverkets direktiv om EU:s mathjälp.   
 
Papperslösa och bostadslösa kunder:  

- Fråga kunderna om de har logi, om de får mat och medicin och om de vet var de vid 
behov får hjälp. 
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- Fråga också om de känner till instruktionerna som getts gällande coronaviruset och om de 
känner till hur man undviker smitta. 
 

- Instruera kunderna om hur de skall agera om de själva eller om någon vän insjuknar.  
 

- Det kan vara svårt att reda ut situationen för papperslösa och bostadslösa, de vill 
nödvändigtvis inte söka hjälp via myndigheterna. Om ni i avdelningen inte har erfarenhet 
av att jobba med denna målgrupp, be distriktet om råd. Det finns också en handbok för 
avdelningarna om hur man jobbar med papperslösa. 

 
 
Hitta mera information 
 
THL – Aktuellt om coronaviruset COVID-19 
 
THL – Hygieninstruktioner på olika språket 
 
THL – Ohjeet koronavirustaudin COVID-19 kotihoitoon   
 
Livsmedelsverket – Coronaviruset COVID-19 och organiserandet av EU:s livsmedelsbistånd 
under exceptionella förhållandena 
 
SHM –  Kommunerna ska trygga social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå och stödja dem 
som har det sämst ställt också i undantagsförhållanden 
 
SHM – Riktgivande rekommendation om behandling av utkomststödsärenden under covid-19-
epidemin  
 
Röda Korset  – Ge psykiskt stöd åt andra  
 
kotouttaminen.fi – mångspråkigt material om coronaviruset  
 
 
Bilagor 
 
Blankett 1 Hjälp med ärenden - uppföljningsblankett 
Blankett 2    Kvitto på mottagande 
 
 


