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1. INLEDNING  
På nyårsafton 2019 fick WHO rapporter om ett nytt virus som låg bakom flera fall av lunginflammation 
i staden Wuhan i Kina. En vecka senare konstaterade kinesiska myndigheter att det rörde sig om ett 
helt nytt luftvägsvirus som tillhör familjen coronavirus. Viruset har fått namnet SARS-CoV-2, och 
sjukdomen som viruset ger upphov till kallas covid-19 (en förkortning av coronavirus disease 2019). 

Smittan har spridits vidare till ett flertal länder utanför Kina och i slutet av februari bekräftades att 
smittan nått Finland. Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen WHO att covid-19 nu 
är en pandemi och den 16.3 utlyste regeringen undantagsförhållande i landet. 

Finlands Röda Kors startade officiellt Corona operation 18.3.2020. 

Smittläget utvecklades i landet enligt grafen från YLE: 

 

Undantagsförhållandet i landet upphävdes 15.6 och restriktionerna lättades stegvis. 23.6 drogs 
rekommendationerna för riskgruppen (+70) tillbaka, vilket lättade kommunernas ansvar för de äldres 
välmående.  

Rapport 

Rapporten är gjord för att evaluera hur Corona operationen i Åbolands distrikt lyckas och ta lärdomar 
inför eventuella kommande kriser. Antalet hjälpta och frivillig i olika uppdrag har samlats upp veckovis 
av avdelningarna och en enkät till alla frivilliga gjordes i slutet av juni, då de flesta uppdrag avslutats 
och undantagsförhållanden upphävts. Svaren och genomföranden har analyserats i rapporten. 

 

https://doktor.se/fakta-rad/lunginflammation/
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Enkät   

Enkät skickades 17.6 till frivilliga i Åbolands distrikt via avdelningsbrevs distributionslista och via OMA . 

Framtill 30.6 har 45 svarat. Av de svarade hade 88% deltagit i uppdrag. 

2. CORONA OPERATION 
Åbolands distrikt inledde Corona operation 17.3.2020. Det innebar att hela distriktspersonalen 
omorganiserades till en linjeorganisation där arbeten fördelades parvis så att ifall någon insjuknar 
kvarstår informationen i organisationen. Även avdelningarna uppmanades att göra lika.  

Kännetecknande för pandemin har enligt vår erfarenhet varit 

- Krisen uppkommer långsamt, under flera veckor 

- Krisen pågår länge, också här under flera månader 

- Vi kan när som helst själva vara en av de drabbade (eller vår familj) 

- Landet har restriktioner som förbjuder oss att göra vissa saker (tex. samlas i grupper) 

- Det finns ingen speciell grupp eller område som drabbas 

- Skyddsutrustning är nödvändig 

Följande frågor har vi ställts in för: 

- När har vi en operation? 

- Hur kan vi utföra en långdragen hjälpoperation med de resurser vi har? 

- Många nya vill med och hjälp, hur får vi dem med på ett tryggt sätt? 

- Hur kan vi skydda alla frivilliga (och personal) från smitta? 

- Hur skall vi få skyddsutrustning åt alla? 

I frivilligenkäten frågades de frivilliga om ett allmänvitsord över operationen på en skal från 1-10 

Hälften av de som svarade har gett ett bra/utmärkt vitsord för operationen.  
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Hjälpuppdrag 

Sammanlagt har 1043 hjälpaktioner utförts i Åbolands distrikts område framtill 30.6. Efter dett 

fortsätter ännu butikshjälpen i Kimito (avslutas 17.7) och uppringande av åldersgruppen 70-80 för Åbo 

stad räkning inleddes i juli, där Åbo svenska ringer svensktalande i Åbo stad (860 personer). 

I tabellen visas antal hjälpaktioner och vilken typ av hjälp som givits. Som uppdrag har 

vän/stödtelefonerna och uppringande verksamheten varit enkel att utföra trots restriktioner då även 

70 + kunde hjälpa till. Butikshjälpen har på vissa ställen varit utmanande att genomföra eftersom så 

många av de aktiva själv hör till riskgruppen. 

Uppringande verksamheten har också upplevt som positiv eftersom många av dem som ringdes upp 

visade stor tacksamhet över samtalet även om största delen hade det bra och fick hjälp av sina 

närmaste. 

Till övrig hjälp har bland annat avlastning av dem som svarat i stödtelefon räknats samt matutdelning 

som gjordes i Kimito. Enstaka ekonomisk hjälp har också givits lokalt. 

  
Hjälpta 
totalt 

Vän-
telefonen 

Uppringning Matkassehjälp 
Övrig 
hjälp 

ÅBO 88 9 69 4 6 

PARGAS 543 3 410 127 3 

NAGU 5 0 0 1 4 

KORPO 245 58 123 64 0 

HOUTSKÄR 43 0 42 0 1 

INIÖ 7 0 7 0 0 

KIMITO 107 2 9 64 32 

VÄSTANFJÄRD 0 0 0 0 0 

DRAGSFJÄRD 0 0 0 0 0 

HITIS 5 0 5 0 0 

TOTALT 1043 72 665 260 46 

 

I enkäten frågades hur de hjälpta tagit emot hjälpen och svaren visar att största delen (50%) varit 

mycket nöjda med den hjälp de fått. Det berättar också en stor del av frivilliga att de hjälpta visat stor 

tacksamhet över den hjälp som erbjudits, även om man inte själv just då behövt hjälp 
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AVDELNINGAR 

Varje avdelning har deltagit i hjälparbetet och även om inte direkt hjälpbehov har funnits så har alla 

planerat hur de kan svara på kommande hjälpbehov. Utmaningen har varit i att kommunerna ganska 

långsamt svarat på hjälperbjudande som erbjöds i början av situationen. De avdelningar som aktivt 

självständigt inlett hjälpaktioner har också utfört mest hjälpuppdrag. ( tex Korpo avdelning) 

Tabellen visar antalet frivilliguppdrag fördelat på de olika uppdragen. Totalt har det i Åbolands distrikt 

utförts 1525 frivilligtimmar under tiden 30.3-30.6. Dessa är troligtvis dessutom räknade i underkant. 

  

Frivilliga 
totalt 

Väntelefon Uppringning 
Matkasse-
hjälp 

Avlastning 
Organisation/ 
ledning/ 
avlastning 

Person-
timmar 

ÅBO 75 2 6 0 8 59 143 

PARGAS 300 94 33 118 4 51 887 

NAGU 15 0 0 4 3 8 32 

KORPO 117 12 40 52 0 13 137 

HOUTSKÄR 29 0 10 5 0 14 28 

INIÖ 6 0 2 0 0 4 9 

KIMITO 105 37 0 23 1 44 252 

VÄSTANFJÄRD 4 0 0 0 0 4 4 

DRAGSFJÄRD 6 0 0 0 0 6 8 

HITIS 10 0 0 8 0 6 25 

TOTALT 667 145 91 210 16 209 1525 

 

Distriktet var tydlig med att avdelningarna fördelar arbetet och att ledarskap och koordinering är 

uppgifter som skall namnges någon. Distriktet försökte också betona att dessa personer inte deltar i 
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det egentliga hjälparbetet utan sköter koordinerandet. På basen av rapporteringen har det visat sig att 

avdelningarna också satsat på ledarskap, vilket gläder och sättet att arbeta stannar säkert kvar i 

avdelningen för motsvarande uppdrag också. 

Noteras bör att den normala verksamheten som tex vänverksamhet och läxhjälp inte rapporterats i 

denna rapport. Trots de hårda restriktionerna har många avdelningar hittat lösningar på hur de kan 

fortsätta hjälp dem i behov av hjälp trots rådande omständigheter. Vännerna har ringt sina 

kundvänner regelbundet för att hör hur de mår och läxhjälpen i Pargas hittade lösningar via Whatsapp 

och per telefon för hjälpen med skoluppgifterna. Dessa rapporteras som avdelningens normala 

verksamhet i slutet av året. 

Nya sätt att göra vår normala verksmate har också testats. Till exempel har virtuella 

eftermiddagskaffestunder med Pargas stads kultur testats där ett seniorhus och personer hemifrån 

deltagit. Verksamheten började 17.4 och sista kaffet hade vi 12.6. Totalt deltog det 38 personer på 

träffarna. Vi ordnade olika program såsom sång och frågesport. Stunderna blev interaktiva och 

omtyckta och konceptet kommer säkert att fortsätta. 

Uppgiftsfördelningen på dem som dem som svarade på enkäten var följande: 
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95 % ansåg att hjälpuppdraget passade dem som frivilliga vilket är ett mycket bra resultat. 

 

 

BUTIKS/ÄRENDEHÄLP 
Butikshjälpen inleddes på kommunernas begäran I Pargas för hemvårdskunder i servicebostäderna i 

Björkebo. På så sätt kunde hemvårdens personal frigöras till övriga uppgifter som växte i kommunen 

under krisen. Korpo avdelning inledde omedelbart hjälpaktioner och ringde runt äldre för att självmant 

erbjuda ärendehjälpen. Staden informerades om hjälpen och kunde också anlita frivilliga vid behov.  

På Kimitoön sköttes ärendehjälpen i början av kommunens egen personal då många uppgifter inte 

kunde genomföras pga av restriktioner (tex bibliotek stängdes och fritidsaktiviteter inställdes). 

Undantag här var Hitis skärgårdsområde där Hitis Röda Kors hjälpte med apoteks och butiksäreden på 

begäran av kommunen. Vartefter restriktionerna lättades önskade kommunen dock ärendehjälp i 

Kimito centrum. För Dragsfjärd och Dalsbruk anställde kommunen en sommararbetare för att utföra 

hjälpen, även om Dragsfjärds avdelning hade rekryterat nya för att hjälpa till. 

På många mindre orter (Västanfjärd, Houtskär och Iniö) fungerar ännu grannhjälpen så bra att Röda 

Korset som organisation inte behövdes. Dessa var trots det i beredskap att rycka in ifall behov 

uppkom. 

Utmaningar: 

• hygienanvisningar, Vi väntade på hygienanvisningar från centralbyrån, men eftersom dessa 

dröjde gjorde vi upp egna i distriktet för att frivilliga tryggt kunde jobba.  

• skyddsutrustning: I början av krisen var det svårt att få tag på handsprit och övrig 

skyddsutrustning. Distriktet fick hjälp av Varsinais-Suomen piiri som hade ett lager med 

handsprit innan Kalkku ( Röda Korsets logistikcenter) igen kunde leverera utrustning. I slutet 

av krisen hade apoteken lager med handsprit till ett förmånligare pris än Kalkku erbjöd, så 

detta problem var bara i början. 
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• anvisningar hur man handskas med kontanter/kort dök omedelbart upp. Distriktet drog 

snabbt slutsatsen att INTE frivilliga skall hantera varken kontanter eller kort. Butikerna 

öppnade således konton för de nya kunderna efter en lång diskussion om att kommunen 

borde gå i borgen för dessa. Det här gick inte kommunen med på, så efter några diskussioner 

och konkurrens på kunder så öppnades konton för butikshjälpskunder. 

STÖDTELEFONTJÄNST 

Kimitoöns kommun var först i att öppna en tvåspråkig stödtelefon för sina invånare. Telefonen 

cirkulerade bland frivilliga och ägdes av kommunen. Pargas stad tog fort modell och gjorde likadant. 

Här var det två telefoner som cirkulerade bland frivilliga. Telefonerna var öppna må-fre 10-12 och 16-

18. Tyvärr kom väldigt få samtal till dessa. Uppdraget blev meningsfullt för många, för även de som 

hörde tillriskgruppen kunde delta i verksamheten, även om det kändes frustrerande för många att så 

få ringde. Redan i början byggdes ett avlastningspool av frivilliga som deltagit i kurs för avlastning. 

UPPRINGNING 

Pargas stad var den första myndigheten som bad hjälp med att ringa runt äldre invånare i staden. 

Frågor utarbetades tillsammans med staden där  oro,  ensamhet och hur man klarar vardagen 

frågades. På samma gång kunde statistik samlas upp tex  på tillgång till smarttelefon eller datorer för 

att kunna ordna virtuella program vid behov.Motsvarande modell tog Åbo stad, där ringrundan börjar i 

juli. Frivilligas kommentarer har varit mycket positiva och många av dem som blev uppringda har varit 

mycket tacksamma. 
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3. LEDARSKAP 

 

Avdelningar  

 
Distriktet var tydlig med att avdelningarna fördelar arbetet och att ledarskap och koordinering är 

uppgifter som skall namnges någon. Distriktet försökte också betona att dessa personer inte deltar i 

det egentliga hjälparbetet utan sköter koordinerandet. 
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92 % av de svarade har fått lämpligt med uppdrag under krisen 

Utdra ur den fria textdelen i enkäten:  

Vid ett "corona" tillfälle och en avdelning som till stor del har frivilliga över 70 år 

blir det inte rättvist. De som har bästa tiden får stanna hemma i karantän. Vi 

kan inte handla åt folk utan behöver också handlingshjälp själva. (I mitt fall har 

sonen skött om mig så då har jag inte belastat avdelningen) 

Har inte själv varit i kontakt med någon. Har hjälpt egna som behöver hjälp 

Selkeyttä lisää. 

Engagerat men sakligt. 

De personer som handhaft koordineringen av uppgifterna har skött sina uppgifter proffsigt och bra. 

Distriktet 

Då operationen inleddes omorganiserades och omstrukturerades distriktspersonalens arbetssätt enligt 

följande. Målet med omorganiserandet var att dels personal skulle arbeta parvis (pga. eventuellt 

insjuknanden), ha tydliga arbetsområden och arbeta i team. Samtidigt uppmanades alla att arbeta 

distans, så fysiska möten hölls inte.  

Möten om coronaoperationen med personalen hölls dagligen i början av operationen samt senare två 

gånger per vecka. 

Arbetet fördelades enligt följande 

Organisation, Christel Bergman och Juha Lindström    
▪ Stämman i Vasa 
▪ avdelningarnas vårmöten    
▪ rådgivning till stadgeenliga ärenden    
▪  

 

Beredskap, Linda och Annalena    
▪ myndigheternas behov /förväntningar/kontakt   
▪ utbildning av frivilliga kring smittskydd   
▪ vilka uppdrag kan vi ta emot och hur   
▪ Våra alarmgrupper - arbetsskydd   

 

Social verksamhet, Andrea och Siw    
▪ utbildningar för nya frivilliga  
▪ anvisningar till frivilliga om hjälpverksamhet   
▪ Hur ta emot nya  

▪ De mest sårbara   
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Information, Andrea och Annalena   
▪ Råd om sociala medier och presskontakt (Andrea)  
▪ Info om beredskap till frivilliga och personal (Annalena)  

 
I timuppföljnigen VELHON har personalen antecknat timmar gjorda i operationen. Av sammandraget 
framgår att 1282 timmar av 3040 direkt gjorts för corona-operationen. 

 
 
 

AVLASTNING 

Ett frivilliguppdrag var också att sköta avlastning på dem som suttit i stödtelefoner och på dem som 

ringt upp äldre. Redan från början tyckte vi det var viktigt att arrangera och det var relativt lätt att 

hitta utbildade avlastare som gärna tog emot uppdraget. Som lärdom är att under normalförhållande 

utbilda intresserade avlastare för att snabbt kunna agera då behov uppkommer. 

STÖDET FÖR UPPDRAGEN 

I operationen har olika aktörer stött de frivilliga. Kommunen som gett uppdragen har erbjudit ett visst 

stöd. Centralbyrån med landsomfattande anvisningar, distriktet med regionala anvisningar, 

instruktioner och utbildningar, avdelningen med det lokala ledarskapet samt 

gruppledaren/koordinatorn med det lokala stödet. Svaren i enkäten visar att det viktigaste stödet är 

det som är närmast, av gruppledaren, avdelningen och distriktet. Svaret kan tolkas som att det mest 

konkreta och lokala stöd som ges är det viktigaste.  
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DET EGNA ORKANDET 

Största delen av de frivilliga har orkat riktigt bra och känt att de kunnat bidra till något viktigt i sitt 

frivilligarbete. För en del har det stora antal möten tärt på krafterna. Också bristen på uppdrag har 

känts frustrerande, liksom ovissheten om hur länge situationen pågår. Stundvis har också en del haft 

ganska mycket jobb och 

upplevt att koordinerande 

tagit tid och energi. 

Känslan av att göra något 

meningsfullt och att 

mottagandet är tacksamt 

har motiverat hjälpandet, 

samt gemenskapen och gott 

humör.  

Den egna familjen och 

närkretsen har också stött 

frivilliga i orkandet. 

.  
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4. INFORMATION 

Situationsrapport 

Distriktet sammanställde veckovis situationsrapport från och med 3.4. Totalt gjordes 12 rapporten 

som en samanställning av Corona läget i Egentliga-Finland, uppdrag som avdelningarna utfört samt 

hållna och kommande kurser. Rapporten skrevs på finska och svenska och skickades till avdelningarnas 

aktiva per epost samt till samarbetspartners. Samma uppgifter samlades av Centralbyrån veckovis. 
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Instruktioner 

Distriktet gav ut de första instruktionerna till avdelningarna 17.3 samt började reda ut hjälpbehovet i 

kommunerna. 

Under våren har vi skickat ut instruktioner per epost till avdelningar i regel en gång i veckan. Med 

instruktionerna har det också skickats lägesrapport. Alla instruktioner har samlats på vår hemsida. 

19 instruktioner med veckorapporter (17.3–1.7) till avdelningarna har gjorts och 

avdelningsteamsmöten (6 st) har hållits varannan vecka. Förutom dessa har månatliga avdelningsbrev 

skickats ut med mer allmän och administrativ information 

Information har också spridits via Oma, även om det inte var vår främsta informationskanal 

Närmare 90 % av dem som svarat på frivilligenkäten har tyckt att de fått tillräckligt med information 

från distriktet 

Lärdom: Nyttan av Oma 
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Sociala medier 
Under coronavåren har vi delat sammanlagt 155 inlägg på sociala medier. Den vanligast inläggstypen 

har varit grafik (43%) tätt följt av foto (29%). Restriktionerna har gjort att vi inte kunnat träffa frivilliga 

och fota dem och därför använt grafik istället. Vi har också aktivt marknadsfört kurserna på sociala 

medier (12 %) och delat videor med tips kring att hantera coronavardagen (9%). 

I medeltal har vi nått ca 600 personer per inlägg, med en liten sänkning i april som ökar i maj. 

Personer klickade upp våra inlägg främst i mars och i maj. I april ser vi en liten sänkning av klick på 

inlägg. Antalet totala gillningar har dock gått stadigt uppåt under hela operationen. 

Vi ser en liten skillnad i vad vi vill att våra gillare ska göra och vad de de facto gör. 38 % av inläggen 

uppmanade följare att klicka på en länk som skickade dem till en annan sida. Ändå ser vi att antalet 

klick på länkar ligger klart under 200 per månad. Vi har också bett våra följare att dela inlägg och delat 

information. Även antalet delningar ligger under 200 per månad. 

Pressmeddelanden 

Vi har skickat ut 12 pressmeddelanden, 9 finskspråkiga och 13 svenskspråkiga. Vi har haft genomslag i 

Åbo underrättelser, Pargas kungörelser, annonsbladet, Yle Åboland, Hufvudstadsbladet och 

Vasabladet. 

Lärdom: Fundera noga vilka medier vi lägger pressmeddelande till och fundera noga på 

kontaktpersonen på distriktet. Bilder! Tar tid att skriva pressmeddelande och att översätta. Planera på 

förhand! 

Stöd för kommunikationen till avdelningar 

Vi har utformat medlemsbrev och kommunikationsstig för att ta emot och informera nya frivilliga på 

Oma. Pargas avdelningar har tagit systemet i bruk. Våra avdelningar har flitigt delat vidare inlägg på 

Facebook. Närmare 80% av dem som svarade på frågan om distriktets stöd för kommunikationen har 

varit nöjda med stödet 

Lärdom: Det är svårt för nya frivilliga att komma med i hjälpverksamheten. 

 

LÄRDOMAR kommunikation 

Redan i början av en operation är det viktigt med bilder som ”visar” hjälparbetet. Satsa på att bygga 

upp en fotobank så fort som möjligt. Syns och hörs i början av operationen när mediebruset är som 

störst! Dra nytta av spontana grupper på Facebook. Foton på frivilliga och konkret hjälparbete är guld 

på SOME. Vi kommunicerar väldigt lite till de hjälpbehövande. 
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Avdelningens kommunikation 

Avdelningarna har kommunicerat med sina grupper och frivilliga på olika sätt. Distriktet har inte alltid 

vetat vilka kanaler som använts, så därför var denna del av enkäten mycket intressant. 

 

Enketen berättade följande: Inom 

grupperna används mest Whatsapp, 

messenger och epost. 

Ungefär samma svar gäller då vi 

frågat kring de frivilliga. I denna 

grupp har också OMA rödakorset 

använts ca 20 % vilket visar att 

nätverket OMA inte riktigt är fullt 

utvecklat ännu.  
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Allmänheten informerats mest via facebook och traditionella media som tidning och press. Många har 

också sagt att de inte alls informerat allmänheten, vilket troligtvis beror på resursbrist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralbyrån 

Centralbyrån har också sänt ut informationsbrev till avdelningarna och en utmaning har varit här att 

tidtabellerna för lovat brev inte hållit och förhandsinformation om vad breven innehållit har inte 

kommit distrikten. I några fall har information (tom motstridig ibland) skickats under samma dag, 

vilket förvirrade de frivilliga i sitt arbete.  Enligt enkäten upplevde våra frivilliga att de har haft störst 

nytta av information som kommit från distriktet, avdelningarna eller genom personlig kontakt. 
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5. REKRYTERING AV FRIVILLIGA 
 

Under operationens början inleddes rekrytering av befintliga och nya frivilliga till olika frivilliguppdrag. 

En utmaning var att största delen av de aktivaste frivilliga också hörde till riskgruppen och kunde 

således inte delta i fysiska uppdrag. Däremot passade svarandet i hjälptelefoner och uppringande 

verksamhet denna målgrupp bra. På det här sätten kunde de också delta i hjälpandet och vare en 

betydelsefull resurs för Röda Korset. För avdelningarna var det viktigt att använda sina resurser rätt då 

dessa trots allt var knappa. 

Avdelningarna har rekryterat mångsidigt Tabell 

  

 

Största delen tyckte det var lätt att få befintliga med och lite svårare att få nya med. En orsak var 

säkert också att man inte kunde träffas fysiskt för inskolning och utbildningar.  

 

 

 

86 % av de nya har deltagit i hjälpuppdrag, vilket är bra med tanke på att alla avdelningar inte haft så 

mycket uppdrag. 
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6. UTBILDNING 

Distriktet ordnade mycket intensivt kurser under mars-maj månad. Eftersom övriga kursutbudet i 

Svenskfinland var ganska dåligt och kurserna hölls som distanskurser har svensktalande från övriga 

Finland också haft möjlighet att delta. 

Distriktet började utbilda på distans nya frivilliga 26.3 och har framtill 30.6 utbildat 207 personer och 

hållit 27 kurser för hela Svenskfinland. 

Kurser Antal Deltagare Åboland Övriga 

Grundkurs i vänverksamhet 10 65 35 30 

Puhelinauttaminen 1 14 14  

Att leda din avdelning 1 12 10 2 

Psykiskt stöd för vänner 7 41 22 19 

Kurs i användning av OMA 1 24 19 5 

Kurs i att dra avlastningssamtal 1 8   

Kurs i telefonhjälp 3 35 33 2 

Minska den psykiska belastningen 3 8 5 3 

Sammanlagt 27 207 138 61 
 

På frågan ifall frivilliga deltagit i kurserna har 72 % svarat att de gjort det. Kurserna har fått mycket bra 

respons i frivilligenkäten, både då det gäller inlärning och att kunna delta på distans. 

 

93 % har varit nöjda med kursutbudet, även om några haft problem med nätförbindelser. 
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Lite på 65 % vill gärna i fortsättningen också delta i kurser på distans, medan 4 % inte stöder 

distansutbildningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurser på distans  
Till en början var det nytt att hålla kurser via Teams, i synnerhet saknades den genuina kontakten med 

kursdeltagare. Småningom lärde jag mig ett mera interaktivt sätt att hålla kurser digitalt. Deltagarna 

var i medeltal plus minus 10 personer, så det gick bra att diskutera och ställa frågor. Intressant och 

lärorikt var att ha deltagare från hela Svenskfinland och att få höra om verksamheten i olika 

avdelningar. Trots att det var intensivt försökte jag hålla max. 2 kurser i veckan, så gick det nog bra! 

Många som gått en grundkurs kom på fortsättningskurs och det var roligt att få ha samma personer 

med på flera kurser, det blev kontinuitet! 

Lärdom: Många tyckte att det var fint att kunna gå en kurs hemifrån sin egen soffa, inte behöva resa 

någonstans och klä upp sig, Själv lärde jag mig använda tekniken rätt bra från det lite osäkra i början. 

Många deltagare var första gången med på Teams och klarade sig riktigt bra! Tror att kurser via Teams 

kommer att bli ett komplement till de vanliga face to face kurser i framtiden. 
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6. RÖDA KORSETS UPPGIFT OCH PRINCIPER UNER KRISSTUATIONER 

OCH UNDATAGSFÖRHÅLADEN 
 

Organisationens beredskap baserar sig på Republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors 

(811/2005) som definierar organisationens syfte enligt den grundläggande principen för Röda Korsets 

och Röda Halvmånens internationella organisation:  

a) under alla förhållanden skydda liv och hälsa samt försvara människovärdet och de mänskliga 

rättigheterna,  

b) främja samarbete och fred mellan folken,  

c) rädda människoliv i det egna landet och utomlands,  

d) hjälpa de mest utsatta genom att förebygga och lindra mänskligt lidande,  

e) stödja och hjälpa landets myndigheter att göra humanitära insatser såväl i fredstid som under 

krig och väpnade konflikter  

f) bland medborgarna skapa en positiv inställning till solidaritet och biståndsarbete,  

g) öka förståelsen för Röda Korsets arbete och allmänt humanitära strävanden,  

h) bygga upp sin beredskap och sina verksamhetsförutsättningar.   

Utöver dessa grundläggande principer finns samarbetsprotokoll med Social- och hälsovårdsministeriet 

och Inrikesministeriet om att bistå myndigheterna i krissituationer. 

Under operationens gång diskuterade ledningen upprepade gånger om vi faktiskt har nått dem som är 

mest i behov av hjälp. Frågan är svår eftersom alla uppfattar målgruppen olika.  

I enkäten ställdes frågan till våra frivilliga i avdelningen 

 

I enkäten frågades frivilliga om dem som 

är mest i behov av hjälp har fått hjälp. 

svaren tyder på att största delen anser att 

vi kunnat hjälpa den mest sårbara 

gruppen. 

 

Av dem som frivilliga ansåg vara mest i 

behov av hjälp nämndes äldre utan 

hemvårdstjänster, sjuka, ensamma, 

mindre bemedlade. Barnfamiljer, 

sjukvårdspersonal och personer med 

mentala problem nämndes också. 
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7. SAMARBETE 

Myndighetssamarbete  

23.3 var det första mötet med Pargas stad och Kimitoöns kommun varefter stödtelefoner öppnades i 

kommunerna som sköts av Röda Korset. Hitis avdelning inledde butikshjälp 20.3 Pargas 1.4.  

Övrigt samarbete 

Röda Korsets roll i undantagssituationer ör att koordinera övriga tredje sektorns hjälpverksamhet 

skickades ett epost-brev ut till 130 föreningar aktiva i Åboland. I brevet uppmanades föreningarna 

delta i hjälpaktioner och skriva in sig I OMA nätverket. Ett antal föreningar kontaktade och tackade för 

informationen och sa att den sprider informationen vidare i sina nätverk. 

Samarbete med Varsinais -Suomen piiri 
Eftersom distrikten har gemensam beredskapsplan kallades verksamhetsledaren genast i början av 
operationen till att delta i Egentliga Finlands distrikts corona-möten per distans. Under mötet gick man 
igenom aktuella frågor i olika sektorer och Åboland informerade om vad som var aktuellt hos oss. I 
praktiken jobbade vi trots det självständigt och följde inte beredskapsplanen till fullo.  
Egentliga Finlands distrikt byggde upp en regional beredskap, med fem olika områden där frivilliga 
rekryterades. Snabbt fick de ihop till hundratals frivilliga (både nya och gamla) som de samlade 
uppgifter om via Lyyti. Åbolands distrikt valde att inte gå med i denna regionala uppdelning utan 
utnyttjade istället OMA för rekrytering av nya med tanke på kontinuiteten.  
Samarbete förlöpte trots detta bra och Åbolands distrikt hade ett mervärde av mötena eftersom 
Egentliga Finlands distrikts beredskapschef har ett mycket heltäckande myndighetssamarbetet i 
regionen och på det här sättet fick vi information till Åboland, som annars skulle ha uteblivit. 

Centralbyrån 

Utvidgade ledningsgruppen 

Utvidgade ledningsgruppen samlades för korta situationsmöten dagligen under tiden 13.3-9.4. 

därefter minskades mötena till två gånger per vecka framtill 18.6. Sammanlagt hölls 36 teams möten. 

Under träffen genomgicks aktuella frågor i distrikten och hur operationen framskridit.  

Generalsekreteraren informerade också aktivt om situationen på statsrådsnivå samt vad som 

förväntas av Röda Korset. Verksamhetsledaren anser att mötena var bra, tillräckligt korta och förde 

hela organisationen närmare varandra. 

Beredskapschefer 

Landets beredskapschefer mötet via Teams veckovis för att få en situationsbild i hela landet och ta 

lärdom av varandra. I någon mån kändes mötena betungande eftersom samma frågor behandlades i 

olika forum och kändes som upprepning. Detta kan bero på att Verksamhetsledaren också fungerar 

som beredskapschef i Åbolands distrikt. 
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8. BIDRAG 

 

Flera företag och stiftelser har erbjudit ekonomiskt bidrag åt Röda Korset under Corona våren. Det 

mest betydande för Åbolands distrikt var Lokaltapiola Sydkusten som gav 31 000 euro att använda för 

att stöda hjälparbetet under operationen. Framförallt frivilligas resekostnader, stöd och utbildningar 

ordnades med hjälp av bidraget.  

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet var i april i kontakt och erbjud akut ekonomisk hjälp ifall det fanns 

behov. Behovet var inte akut, så ansökan gjordes i normal ordning i slutet av maj. Stiftelsen beviljade 

6000 € för akut hjälp för hjälpbehövande att delas ut av distriktet. 

Några kontakter på ekonomisk hjälp för privatpersoner har kommit och behovet av ekonomisk hjälp 

förväntas växa. Distriktet önskar att via katastroffonden kunna ge ekonomisk hjälp för behövande. 

Matutdelning i samarbete med ortens butiker planeras också inför hösten. 
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8. ”VANLIGA JOBBET” 
 

Social verksamhet  

Ganska snart efter pandemins början i Finland bistod vi Pargas och Kimitoön med stödtelefoner dit 

oroliga personer kunde ringa och våra frivilliga svarade 4h/dag alla vardagar under perioden 1.4-12.6. 

Det kom totalt in tre samtal. Åbo svenska avdelning ringde runt sina medlemmar som är 70 + för att 

kolla hur de mår. Stor satsning var uppringning av 80-85-åringar i Pargas, totalt 368 namn hade vi på 

våra listor. 341 fick vi svar av och de flesta, stora majoriteten mådde bra och var aktiva. Detta var även 

ett samarbete med Pargas stad där kommunen begärt vår hjälp. Uppringningen upplevdes positivt 

båda av frivilliga och de som blev uppringda. 

Inom ramen för projektet Vi ses i byn och Recycle IT och olika bidragsgivare har vi kunnat leverera 

plattor till alla äldreboenden i Väst- och Öståboland och svenska Åbo. Avsikten här var att de äldre 

med hjälp av plattorna kunde ha kontakt med sina anhöriga. Recycle IT har vid behov kunnat hjälpa 

med eventuella tekniska problem. 

Röda Korset ordnade virtuella eftermiddagskaffestunder med Pargas stads kulturenhet, ett seniorhus 

och personer hemifrån. Verksamheten började 17.4 och sista kaffet hade vi 12.6. Totalt deltog 38 

personer på träffarna. Vi ordnade olika program såsom sång och frågesport. Stunderna blev 

interaktiva och omtyckta. 

 

Förstahjälpen och hälsovård 

Första hjälpen-gruppverksamheten lades ner totalt eftersom fysisk verksamhet inte 

rekommenderades. Några grupper höll virtuella träffar över nätet och höll kontakten den vägen. 

All hälsopunktsverksamhet lades helt på is. 

 

Distriktspersonalen  

Personalen gjorde 26.5 en egen mellanevaluering på hur operationen gått. Nedan en sammanställning 

av diskussionen. 

 

Vad gått bra 

 

• Ahaupplevelsen hur bra det går att arbeta distans.  Bättre koncentration på större saker. 
Sparar mycket arbetstid och energi. arbeta på distans fungerar bra, mycket tack vare våra 
ofta återkommande personalmöten. 

• Teamsmöten har fungerat bra. Avdelningsteamsmöten. Att man hittat nya metoder för 
verksamheten som fungerat. Tex. Teams både för möten, kurser och andra kontakter. 
Jag har lärt mig mycket om nya digitala verktyg.  

• En annorlunda beredskapsoperation.  Nya frivilliga kommit med. Hjälpviljan större än 
behovet. Speciellt i början.  Snabbt mottagande av frivilliga, kurser har genast 
erbjudits.  Ringrundorna till äldre medlemmar bra. Att få se den stora hjälpviljan bland 
frivilliga. Samarbetet med myndigheterna, som samtidigt gör RK känt.  
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• Kommunerna upptäckt vilken hjälp de kan få av Röda Korset. Informationen utåt vad Röda 
Korset de facto gör i en sådan här situation.  

• Distanskurserna och att man kan hålla regionala träffar på distans. Samarbete med 
myndigheter och enkel riktning i det här undantagstillståndet => gör det enklare att jobba.  

Tydligare arbetsfördelning och pararbete. Något par hade kontakt med varandra varje morgon 

via Teams. Då kunde man fördela uppgifter och diskutera igenom oklarheter och uppmuntra 

varandra. Detta blev en viktig rutin. 

• Avdelningarna har delat vidare våra inlägg och kurser. 
• Förstått nyttan och möjligheterna med Oma 

 

Vad har blivit ogjort under Corona operationen? 
 

• Det mesta har blivit gjort.  

• Ingen större skillnad till vanliga år vad som är ogjort/gjort den här tiden på året, inför 
semestern.  

• Vissa planerade små projekt har inte kunnat förverkligas då människor inte kunnat mötas 
fysiskt. Men i det stora hela har den normala verksamheten kunnat fortsätta, men i andra 
former o via andra kanaler 

• Mycket av den ordinarie verksamheten sattes på is då corona-operationen började, men nu 
börjar det långsamt väckas igen. Jag tycker att vi gjort vad vi kunnat med de resurserna vi 
har.  

• Vad jag ännu skulle vilja göra är att ta med engelskspråkiga frivillig i hjälpverksamheten 
och kunna erbjuda även dem kurser och utbildning. 

 

Vad har gått dåligt 

• Teamsmöten bra, men ibland för långa. Fastän mötena fungerat bra, kan det lätt bli 
missförstånd. Kroppsspråket saknas, högre tröskel att inflika en fråga.  Känns ibland att man 
talar till en vägg. Teamsmötena med personalen blir lätt för långa. Viktigt att ganska strikt 
hålla sig till ämnet, och inte sväva ut för långt från det som står på föredragningslistan 

• Långa dagar, speciellt om man har mycket möten, då blir man på nåt sätt som inne i en 
bubbla. Ibland svårt att prioritera vilka möten man ska välja att delta i då de gått på varandra.  

• OMA:s bristfällighet och att man inte kan lita på dess funktioner. 
• Vi måste bli bättre på att sporra avdelningarna att ta emot nya på riktigt! Har varit ett stort 

huvudbry för oss alla i olika omgångar.  
• . Borde man ha kaffestunder för allmänt snack för dem som vill? 

• Kommunikationen kring info, fakta och nyckeltal etc måste vara tydlig och rätt. Kan förbättras, 
men är inte dålig.  

• Saknar min arbetsplats på kontoret och kaffepauserna! 
 

 

 

 

 


