
                                                                                             
 

 

BAKGRUNDSSCENARIER FÖR ÖVNINGSMODELLERNA 

I beredskapsövningen Droppen 2019 testas Röda Korsets beredskap att bistå i 

situationer där tillgången till rent vatten minskar eller upphör helt och hållet. 

Varje avdelning planerar sin egen övning kring temat. Som stöd finns färdiga 

övningsmodeller och de bakgrundsscenarier som stödjer dessa. 

Avdelningarna erbjuds två övningsmodeller som har tagits fram av distrikten och 

centralbyrån: en övning med låg tröskel samt en avancerad övning med avdelnings- och 

organisationssamarbete. Genom att kombinera dessa kan avdelningen även bygga upp 

en mångsidig, gemensam övning. 

För båda övningsmodellerna finns det färdiga bakgrundsscenarier eller 

lägesbeskrivningar. De grundar sig på verkliga störningssituationer och lägesrapporter. I 

motsvarande situationer skulle Röda Korsets frivilliga bistå myndigheter även i 

verkligheten.  

Båda övningsmodellerna och bakgrundsscenarierna har tagits fram för att stärka Röda 

Korsets övergripande beredskap. 

 

I samband med beredskapsövningen Droppen 2019 testas Röda Korsets beredskap att bistå i 

situationer där tillgången till rent vatten minskar eller upphör helt och hållet. Varje avdelning 

planerar sin egen övning runt temat. Som stöd finns färdiga övningsmodeller. 

Avdelningarna erbjuds två övningsmodeller som tagits fram av distrikten och centralbyrån: en övning 

med låg tröskel, samt en avancerad övning med avdelnings- och organisationssamarbete. Genom att 

kombinera dessa kan avdelningen också bygga upp en mångsidig, gemensam övning. 

Övningsmodellerna baserar sig på realistiska störningssituationer där Röda Korsets frivilliga skulle 

bistå myndigheter också i verkligheten. Båda övningsmodellerna är designade för att stärka Röda 

Korsets helhetsberedskap. 

 

 

1. Bakgrundsscenario för övning med låg tröskel: 

Vattenavbrott som beror på elavbrott 

En kraftig storm har orsakat elavbrott i ett glest befolkat område. Därför har 

även vattendistributionen brutits. Majoriteten av de som behöver hjälp bor i 

svårtillgängliga områden. 

Efter att ha fått information om situationen kontaktar beredskapschefen på Röda Korsets 

distrikt och de lokala myndigheterna varandra. Distriktet beslutar sig för att höja 

avdelningarnas beredskap i området. 

Myndigheterna frågar Röda Korset om dess möjlighet att bistå hemtjänsten och hjälpa 

till med vattendistributionen. På distriktets begäran larmar Frivilliga räddningstjänsten 

Vapepas beredskapsjourhavande Vapepas ledare via larmsystemet OHTO, och Vapepas 

larmgrupper ges förhandsinformation om situationen med ett beredskapslarm.  



                                                                                             
 
 

Beredskapschefen diskuterar med kommunens myndigheter och Röda Korsets 

logistikcentral i Kalkku om möjligheten att anlita logistikcentralens hjälp. 

De frivilliga kartlägger behovet av hjälp 

Räddningsverket överväger behovet av evakuering och ber därför Röda Korsets frivilliga 

att kartlägga hushållens situation och behov av hjälp: tillgången på el, vatten och värme 

samt invånarnas allmänna hälsa. I operationen deltar medlemmarna i Röda Korsets och 

Vapepas beredskapsgrupper, avdelningarnas kontaktpersoner för hjälp i hemlandet samt 

frivilliga inom vänverksamheten tillsammans med kommunens anställda. 

Beredskapschefen och Vapepas ledare följer upp om antalet frivilliga är tillräckligt och 

vid behov kallas fler frivilliga inom Vapepa in. 

Överenskommelse om fortsatt samarbete 

Det finns liten tillgång på vatten i cirka 20 hushåll och i lika många hushåll behövs hjälp 

med uppvärmningen (bland annat tändstickor och element). Evakuering behövs slutligen 

inte, men myndigheterna och Röda Korset gör upp en plan utifall att situationen blir 

långvarig. I planen kommer man överens om de frivilligas arbetsskiften och säkerställer 

att det finns tillräckligt med utrustning och material för att fortsätta operationen. 

Samtidigt kommer man även överens om kommunikationssamarbetet efter behov: 

information om situationen intresserar kommuninvånarna i området för störningen och 

de som bor nära det, men även journalister och folk som följer situationen i sociala 

medier. 

Frivilliga inom vänverksamheten har en viktig roll i övningen, eftersom de sedan tidigare 

känner många av de hjälpbehövande som är mest utsatta. Det minsta den frivilliga vännen 

kan göra är att fråga hur vännen har det och hur han eller hon klarar sig samt kontrollera 

att han eller hon har information om störningen och tillgång till rent vatten. 

 

2. Bakgrundsscenario för avancerad övning: omfattande 

förorening av vattenledningsvattnet 

Hälsostationen på orten håller på att överbelastas när många som har insjuknat 

i magsjuka uppsöker vård. Även personalen på hälsostationen börjar uppvisa 

symptom, likaså patienterna vid det närliggande sjukhuset. Myndigheterna 

undersöker saken och det visar sig att kommunens vattenledningsvatten är 

förorenat. På grund av ett trasigt avloppsrör har omkring 500 000 liter smutsigt 

vatten hamnat i invånarnas dricksvatten. 

Vid en vattenepidemi ska myndigheterna informera konsumenterna om hushållsvattnets 

kvalitet och begränsningarna för användningen av det samt instruera invånarna att till 

exempel koka vattnet vid behov. Vid behov skaffar myndigheterna rent vatten och delar 

ut det till de som behöver. Även om ansvaret för hanteringen av situationen ligger på 

myndigheterna räcker deras resurser ofta inte till för att tillräckligt snabbt nå alla som är 

i behov av hjälp och information. Det behövs hjälp av frivilliga. 

I scenariot börjar myndigheterna förmedla anvisningen om att dricksvatten måste kokas. 

Meddelandet når dock människorna för långsamt eller på ett bristfälligt sätt och antalet  



                                                                                             
 
 

sjukdomsfall ökar. Sammanlagt berör situationen omkring 35 000 människor och 

situationen ser ut att fortsätta under en lång tid framöver.  

Frivilliga för förmedling av information och hjälp 

Myndigheterna begär hjälp av Röda Korsets frivilliga för att informera om situationen. Det 

behövs frivilliga i synnerhet för att förmedla meddelandet om vattensituationen och 

säkerställa att människorna förstår vad de läser.  

Kommunens vattenverk och räddningsverk samordnar hjälpoperationen. De skaffar rent 

vatten utanför kommunen och börjar dela ut vatten på fasta distributionsställen och med 

tankbilar. Myndigheterna ber Röda Korset att leverera vatten till de hem, vars invånare 

inte själva kan hämta vatten. 

Frivilliga räddningstjänsten Vapepas och Röda Kors-avdelningens frivilliga  

- delar ut vatten och handdesinfektion på fasta distributionsställen tillsammans med 

myndigheterna och räddningsverken 

- delar från dörr till dörr ut flaskvatten, handdesinfektion och myndigheternas 

skriftliga meddelande med anvisningar för användningen av vattnet samt 

- ger de som blir hjälpta anvisningar för god hygien i samband med utdelningarna  

- avdelningen och dess medlemmar kan även dela myndigheternas meddelanden i 

sina egna kanaler på sociala medier samt hjälpa myndigheterna med 

informationsspridningen på övriga sätt som har överenskommits separat. 

Hela avdelningen deltar i operationen: 

- De frivilliga inom vänverksamheten ringer upp eller besöker sina vänner för att 

kontrollera att de mår bra 

- Hälsopunkternas frivilliga från avdelningarna i närområdet förmedlar information 

om hygien 

- Första hjälpen-gruppen deltar på ett mångsidigt sätt bland annat i 

vattenutdelningen och telefonjouren ifall myndigheterna begär hjälp samt i övrig 

informationsspridning. 

För att undvika smitta är det särskilt viktigt att från början se till att de frivilliga och i 

synnerhet vattenutdelarna skyddar sig och får vägledning. För detta utnyttjas 

specialkunskaperna hos de frivilliga vid hälsopunkterna. 

Mer hjälp efter behov 

Eftersom situationen ser ut att bli långvarig planeras de frivilligas förteckning över 

arbetsskift för flera dagar. Här stödjer avdelningens beredskap och Vapepas beredskap 

varandra. Även övriga lokala organisationer är beredda att hjälpa.  

Distriktet utreder behovet av psykiskt stöd tillsammans med chefsläkaren på 

hälsocentralen samt kommunens ledning. Man överväger att kalla in psykologernas 

beredskapsgrupp. 

Utifrån den bedömning av situationen som distriktet har gjort begär det materiellt stöd av 

Röda Korsets logistikcentral i Kalkku i Tammerfors. Från Kalkku sänds vattendunkar, 

hinkar, desinfektionsmedel och proviant för provianteringsbehov till platsen. Distriktet och 

myndigheterna funderar tillsammans på eventuella ytterligare behov ifall situationen blir  



                                                                                             
 
 

långvarig, eftersom situationen enligt den uppdaterade bedömningen kan pågå i upp till 

två veckor.  

Röda Korsets och Vapepas interna operativa kommunikation mellan centralbyrån, 

distrikten och logistikcentralen ordnas med hjälp av VIRVE-telefoner. Dessutom används 

mobiltelefoner efter behov. Centralbyråns kommunikationsenhet sköter om den externa 

kommunikationen i samarbete med distriktets verksamhetsledare och beredskapschef 

samt centralbyråns beredskapsenhet. Centralbyråns kommunikationsenhet har jour enligt 

överenskommelse efter att den har fått information om situationen av centralbyråns 

beredskapsenhet. 


