
 

    

  

 

    

    

   

 

Blixtstart 2016-övningsexempel för 

avdelningarna 
 

Till beredskapsövningen Blixtstart 2016 behövs såväl stora som små avdelningar. I verkliga 

situationer är beredskap allas ansvar. Den bästa uppfattningen om alla aktörers betydelse i 

en krissituation får man genom att redan i planeringsskedet inkludera avdelningens samtliga 

verksamhetsgrupper. Till exempel spelar första hjälpen-gruppen, första omsorgen-gruppen, 

vänner, avdelningens ungdomar, frivilliga inom psykiskt stöd och frivilliga inom den 

mångkulturella gruppen alla en viktig roll. 

 

Varför övar vi?  

 

Räddningslagen förpliktar läroanstalter att upprätta en räddningsplan, i vilken man bland 

annat förutser farliga situationer och deras inverkan, utrymnings- och skyddsmöjligheterna 

samt förordnar om utbildning av personalen för dessa situationer. I denna utbildning ingår 

även beredskapsövningsverksamhet. För skolornas del riktas beredskapsövnings-

verksamheten dock mot interna hot inom skolan, men i den här övningen fungerar skolan 

som skyddsplats och målet är att synliggöra skolgemenskapen som en resurs. 

 

Vad består en bra övning av? 

Bland annat följande saker påverkar hur väl beredskapsövningen lyckas. Vad betyder de på 

din egen avdelning? 

 

 Målen med övningen är konkreta 

 Övningens genomförandesätt har valts i enlighet med målen 

 Bakgrundsscenariot och situationsbeskrivningen är verklighetstrogna och aktuella 

 Övningen leds in i situationen på ett lämpligt sätt 

 Övningsdeltagarna representerar flera olika grupper 

 Deltagarna samarbetar aktivt 

 Övningens verksamhetsmiljö och arrangemang stöder genomförandet av övningen 

 Efter övningen arrangeras ett avrapporteringstillfälle där all lärdom man dragit av 

övningen sammanställs och beredskapsplanerna uppdateras vid behov 

Utöver att vi som Röda Korset får öva på vår egen beredskap, syns också målgruppernas, 

det vill säga ungdomarnas och deras familjers, mål, det vill säga ökad beredskap i hemmen 

samt mental kristålighet, tydligt på såväl individ- som gemenskapsnivå. 

 

Varje avdelning inom Röda Korset är olik den andra. För att varje avdelning ska kunna 

planera sin verksamhet på ett lämpligt sätt och få det stöd man behöver från distriktet och 

centralbyrån, har avdelningarna delats in i tre olika grupper efter deras verksamhet och 

resurser:  

 

 avdelningen Redo att hjälpa 

 avdelning för verksamhet och  

 avdelning för mångsidig verksamhet. 

Nedan beskrivna övningsexempel för övningen Blixtstart 2016 har upprättats separat för alla 

dessa tre grupper. Syftet med exemplen är att erbjuda tips och idéer för genomförandet av 

övningen enligt avdelningens egna resurser och i enlighet med målen för övningen. Fundera 



 

    

  

 

    

    

   

 

tillsammans på vilken grupp er egen avdelning bäst passar in i och hur ni med hela 

avdelningens krafter kan genomföra övningen på bästa möjliga sätt. 

 

 

AVDELNINGEN REDO ATT HJÄLPA: 

 

 Verkar enligt Röda Korsets principer, värderingar och uppgift 

 Håller lagstadgade sammanträden och väljer giltiga firmatecknare 

 Utser en kontaktperson för nationell hjälp som är väl insatt i sin uppgift 

 Svarar i samarbete med andra avdelningar på akuta hjälpbehov i enlighet med sin 

beredskapsplan och sina resurser 

 Överenskommer om nödberedskap tillsammans med myndigheterna och anmäler sin 

beredskap till Frivilliga räddningstjänsten 

 Deltar i Hungerdagen 

 Värvar nya medlemmar 

 Kommunicerar om verksamheten till medlemmarna och frivilliga samt alla ortsbor 

 Ombesörjer jämlika möjligheter att delta i verksamheten och främjar mångfald 

 Verkar i samarbete med angränsande avdelningar 

 Deltar i beslutsfattande på distrikts- och nationell nivå (t.ex. på distriktsmöten och 

allmänna möten) 

Så här kan avdelningen Redo att hjälpa genomföra övningen Blixtstart 2016: 

 

Avdelningen väljer ut en samarbetsskola i januari och kommer överens med dem om 

övningen senast i slutet av februari. I början av 2016 går avdelningen tillsammans med 

skolan igenom skolans och distriktets beredskapsplaner och bestämmer scenariot, det vill 

säga bakgrundssituationen, för övningen.  

 

Aktiviteterna på övningsdagen kan bestå av olika första hjälpen-stationer och 

uppgiftsstationer. I planeringen av aktiviteterna lönar det sig att använda det befintliga 

skolmaterialet Utbildningsmaterial för högstadieskolor, som finns på Röda Korsets webbsidor 

för samarbete med skolor. Avdelningen presenterar sin verksamhet för skolungdomarna och 

deras familjer samt förhör sig om deras önskemål i förhållande till verksamheten. 

Önskemålen antecknas inför en eventuell uppstart av ny verksamhet. Under dagen kan man 

även göra medelanskaffning, sälja Röda Korsets produkter, rekrytera nya medlemmar och 

månadsgivare samt inspirera ungdomar och deras föräldrar till att delta i utbildningar och 

evenemang.  

 

Exempel på aktiviteter under övningsdagen: 

 

Aktiviteter i smågrupper per familj. Informationstidningen om Röda Korsets instruktioner 

i krissituationer distribueras till familjerna. I tidningen finns öppna punkter. På skolområdet 

har ”orienteringsstationer” gömts, där det finns mer information till de tomma punkterna. 

Familjerna orienterar från en station till en annan för att komplettera informationen. 

Användbara orienteringsfrågor med instruktioner till uppgiftsstationerna finns i RedNet, på 

sidan Kunskaper och färdigheter under fliken Röda Korsets vecka, vid punkten 

färdighetsbanan. 

 

Uppgiftsstationer med första hjälpen-tema som till exempel behandlar första 

hjälpen vid mindre olyckor i hemmet och mental första hjälpen. Familjerna får ett 

scenario (t.ex. ett djupt skärsår eller svimningsfall), där en familjemedlem spelar den 

skadade och övriga familjemedlemmar agerar antingen självständigt eller under handledning 

så, att första hjälpen ges på rätt sätt. Också någon av skolans personal kan agera patient. 

https://www.rodakorset.fi/skolor/undervisningsmaterial/hogstadier
https://rednet.rodakorset.fi/node/30247


 

    

  

 

    

    

   

 

Också på dessa uppgiftsstationer kan man använda de färdiga uppgifterna för 

färdighetsbanan. Dessutom kan man ta hjälp av mobila instruktioner för första hjälpen. 

 

Bekanta sig med chatten för FRK:s skyddshus för unga. Med uppgiften berättar man 

om chatten hos FRK:s skyddshus för unga. Ungdomarna kan logga in på chatten med egna 

inloggningsuppgifter och berätta hur dagen har varit. För ungdomarna berättar man att 

chatten är öppen även efter övningen, på kvällen klockan X–X, då man kan diskutera hur 

dagen har varit och hur det står till. Med den här uppgiften kan man även presentera till 

exempel mobillösningen Riskien keskellä (mitt i risken) och Röda Korsets ungdomsblogg 

Henry goes live. 

 

Första hjälpen-anvisningar till mobilen. En uppgiftsstation kan vara att handleda i hur 

man laddar ned första hjälpen-instruktionerna på en smart telefon och därigenom kan man 

skapa exempelövningar eller göra ett frågeformulär av typen ”fyll i de tomma fälten”, som 

kräver att man söker svaren med hjälp av mobillösningen.  

 

Webbspelen One life. Webbspelen i One life kan också fungera som uppgiftsstationer. Efter 

att uppgifterna har lösts, är det bra att reservera tid för att diskutera ämnet och fundera 

tillsammans. Diskussionen kan hållas tillsammans med ungdomarna och familjerna. 

 

Kommunikation om dagen. Ungdomarna beskriver händelserna under dagen med sina 

mobiltelefoner. I enlighet med reglerna för sociala medier, vilka man bestämmer tillsammans 

med skolan, publicerar ungdomarna bilder och kommentarer på nätet (ytterligare 

instruktioner om detta senare i RedNet). Detta är även ett bra tillfälle för skolorna att ta upp 

regler för och hur man uppför sig i sociala medier på schysst sätt. Detta kan vara en 

uppgiftsstation från skolans sida. 

 

Uppgiftspoängen kan delas in i olika klasser eller genomföras som så kallade 

tipspromenader, vilket skulle innebära att alla inte befinner sig samtidigt på samma ställe, 

utan delas upp i mindre grupper. Grupperna kan röra sig till exempel klassvis, vilket skulle 

innebära att föräldrarna även skulle träffa andra föräldrar till sin ungdoms klasskamrater. 

Varje uppgiftsstation ska ha en egen ledare och här vore det även bra att utnyttja skolans 

personal. Också föräldraföreningen kan vara med redan i övningsdagens planeringsskede. 

Dagen är aktiv och involverar både ungdomar och familjer. 

 

 

AVDELNING FÖR VERKSAMHET: 

 

Utöver ovan nämnda: 

 

 Frivilligverksamhet på något av organisationens uppgiftsområden, till exempel första 

hjälpen-grupp, vänverksamhet, hälsofrämjande verksamhet, hjälper till vid 

organisering av blodgivningstillfällen eller ordnar ungdomsverksamhet 

 Aktiv rekrytering av nya frivilliga till olika uppgifter 

Avdelningen väljer ut en samarbetsskola senast i slutet av januari. I början av 2016 planerar 

avdelningen tillsammans med skolan och deltagande myndigheter en potentiell 

bakgrundssituation, d.v.s. ett scenario, och går igenom den. Avdelningen planerar 

beredskapsövningens innehåll och mål tillsammans med skolan och myndigheterna samt 

antecknar deltagarnas roller och uppgifter. 

 

På övningsdagen genomförs den planerade övningen, i vilken skolungdomarna deltar med 

sina familjer. Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) är med och grundar en ledningscentral på 

skolan och avdelningens frivilliga ordnar uppgiftsstationer åt deltagarna där man kan öva på 

https://rednet.rodakorset.fi/node/30247
https://www.punainenristi.fi/opi-ensiapua/ensiapuohjeet-alypuhelimeen
http://jottapahineitapahtuisi.fi/
http://www.henrygoeslive.com/
https://www.punainenristi.fi/opi-ensiapua/ensiapuohjeet-alypuhelimeen
https://www.punainenristi.fi/node/2207


 

    

  

 

    

    

   

 

första hjälpen, psykiska första hjälpen och evakueringsberedskap samt berätta om den egna 

avdelningens verksamhet och samarbete med myndigheterna.  

 

Även deltagande myndigheter och andra medverkande organisationer kan presentera sin 

verksamhet. Avdelningen berättar för skolungdomarna och deras familjer om sin verksamhet 

och lyssnar på deras önskemål och idéer i förhållande till verksamheten. Önskemålen 

antecknas inför en eventuell uppstart av ny verksamhet. I planeringen av aktiviteterna lönar 

det sig att använda det befintliga skolmaterialet Utbildningsmaterial för högstadieskolor, som 

finns på Röda Korsets webbsidor för samarbete med skolor. 

 

Under dagen kan man även göra medelanskaffning, sälja Röda Korsets produkter, rekrytera 

nya medlemmar och månadsgivare samt inspirera ungdomar och deras föräldrar till att delta 

i utbildningar och evenemang.  

 

Exempel på aktiviteter under övningsdagen: 

 

Dagen börjar med en evakuering. Via till exempel SMS eller Wilma får familjerna ett 

meddelande om att hemmet måste lämnas inom fem minuter och att man ska ta sig till 

skolan med ett lämpligt fordon eller till fots. Alla får ta med sig ett föremål, som man 

upplever är viktig att ha med sig under dagen. På skolan registreras familjerna. 

 

Aktiviteter i smågrupper per familj. Informationstidningen om Röda Korsets instruktioner 

i krissituationer distribueras till familjerna. I tidningen finns öppna punkter. På skolområdet 

har ”orienteringsstationer” gömts, där det finns mer information till de tomma punkterna. 

Familjerna orienterar från en station till en annan för att komplettera informationen. 

Användbara orienteringsfrågor med instruktioner till uppgiftsstationerna finns i RedNet, på 

sidan Kunskaper och färdigheter under fliken Röda Korsets vecka, vid punkten 

färdighetsbanan. Uppgiftsstationerna kan vara aktiviteter: vid stationerna kan det till 

exempel finnas maskerade patienter, rollspel, lekar eller föreställningar.  

 

Uppgiftsstationer med första hjälpen-tema som till exempel behandlar första 

hjälpen vid mindre olyckor i hemmet och mental första hjälpen. Familjerna får ett 

scenario (t.ex. ett djupt skärsår eller svimningsfall), där en familjemedlem spelar den 

skadade och övriga familjemedlemmar agerar antingen självständigt eller under handledning 

så, att första hjälpen ges på rätt sätt. Också någon av skolans personal kan agera patient. 

 

Bekanta sig med chatten för FRK:s skyddshus för unga. Med uppgiften berättar man 

om chatten hos FRK:s skyddshus för unga. Ungdomarna kan logga in på chatten med egna 

inloggningsuppgifter och berätta hur dagen har varit. För ungdomarna berättar man att 

chatten är öppen även efter övningen, på kvällen klockan X–X, då man kan diskutera hur 

dagen har varit och hur det står till. Med den här uppgiftsstationen kan man även presentera 

till exempel mobillösningen Riskien keskellä (mitt i risken) eller Röda Korsets ungdomsblogg 

Henry goes live. 

 

Första hjälpen-anvisningar till mobilen. En uppgiftsstation kan vara att handleda i hur 

man laddar ned första hjälpen-instruktionerna på en smart telefon och därigenom kan man 

skapa exempelövningar eller göra ett frågeformulär av typen ”fyll i de tomma fälten”, som 

kräver att man söker svaren med hjälp av mobillösningen.  

 

Webbspelen One life. Webbspelen i One life kan också fungera som uppgiftsstationer. Efter 

att uppgifterna har lösts, är det bra att reservera tid för att diskutera ämnet och fundera 

tillsammans. Diskussionen kan hållas tillsammans med ungdomarna och familjerna. 

 

https://www.rodakorset.fi/skolor/undervisningsmaterial/hogstadier
https://rednet.rodakorset.fi/node/30247
http://jottapahineitapahtuisi.fi/
http://www.henrygoeslive.com/
https://www.punainenristi.fi/opi-ensiapua/ensiapuohjeet-alypuhelimeen
https://www.punainenristi.fi/node/2207


 

    

  

 

    

    

   

 

Kommunikation om dagen. Ungdomarna beskriver händelserna under dagen med sina 

mobiltelefoner. I enlighet med reglerna för sociala medier, vilka man bestämmer tillsammans 

med skolan, publicerar ungdomarna bilder och kommentarer på nätet (ytterligare 

instruktioner om detta senare i RedNet). Detta är även ett bra tillfälle för skolorna att ta upp 

regler för och hur man uppför sig i sociala medier på schysst sätt. Detta kan vara en 

uppgiftsstation från skolans sida. 

 

Uppgiftspoängen kan delas in i olika klasser eller genomföras som så kallade 

tipspromenader, vilket skulle innebära att alla inte befinner sig samtidigt på samma ställe, 

utan delas upp i mindre grupper. Grupperna kan röra sig till exempel klassvis, vilket skulle 

innebära att föräldrarna även skulle träffa andra föräldrar till sin ungdoms klasskamrater. 

Varje uppgiftsstation ska ha en egen ledare och här vore det även bra att utnyttja skolans 

personal. Också föräldraföreningen kan vara med redan i övningsdagens planeringsskede. 

Dagen är aktiv och involverar både ungdomar och familjer.  

 

 

AVDELNING FÖR MÅNGSIDIG VERKSAMHET: 

 

Utöver ovan nämnda, har avdelningen för mångsidig verksamhet: 

 

 Omfattande frivilligverksamhet på organisationens olika uppgiftsområden 

 Namngivna nyckelpersoner i avdelningens samtliga verksamhetsområden 

 En mångsidig nödenhet, i vilken finns experter inom första hjälpen, första omsorg och 

psykiskt stöd. De vet hur man hjälper myndigheterna i akuta situationer 

 Lokal verksamhet i Röda Korsets riksomfattande kampanjer och lokala satsningar 

 Aktiv utredning och sökning av lokala behov 

 Samarbete med myndigheterna och andra organisationer 

 Aktiv medelinsamling 

 Lokaler för verksamheten 

Avdelningen väljer ut en samarbetsskola senast i slutet av januari. I början av 2016 planerar 

avdelningen tillsammans med skolan för potentiella scenarier, det vill säga 

bakgrundssituationer, och går sedan tillsammans med skolan och deltagande myndigheter 

igenom dem. Avdelningen planerar beredskapsövningens innehåll och mål tillsammans med 

skolan och myndigheterna samt antecknar roller och uppgifter.  

 

Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) är med och grundar en ledningscentral på skolan och 

avdelningens frivilliga ordnar uppgiftsstationer åt deltagarna där man kan öva på första 

hjälpen, psykiska första hjälpen och evakueringsberedskap samt berätta om den egna 

avdelningens verksamhet och samarbete med myndigheterna. Även deltagande myndigheter 

och andra medverkande organisationer kan presentera sin verksamhet.  

 

Avdelningen berättar för skolungdomarna och deras familjer om sin verksamhet och lyssnar 

på deras önskemål och idéer i förhållande till verksamheten. Önskemålen antecknas inför en 

eventuell uppstart av ny verksamhet. I planeringen av aktiviteterna lönar det sig att använda 

det befintliga skolmaterialet Utbildningsmaterial för högstadieskolor, som finns på Röda 

Korsets webbsidor för samarbete med skolor. Syftet är att aktivera avdelningens alla 

verksamhetsgrupper i övningen. 

 

Under dagen kan man även göra medelanskaffning, sälja Röda Korsets produkter, rekrytera 

nya medlemmar och månadsgivare samt inspirera ungdomar och deras föräldrar till att delta 

i utbildningar och evenemang.  

 

 

https://www.rodakorset.fi/skolor/undervisningsmaterial/hogstadier


 

    

  

 

    

    

   

 

 

Exempel på aktiviteter under övningsdagen: 

 

Dagen börjar med en evakuering. Via till exempel SMS eller Wilma får familjerna ett 

meddelande om att hemmet måste lämnas inom fem minuter och att man ska ta sig till 

skolan med ett lämpligt fordon eller till fots. Alla får ta med sig ett föremål, som man 

upplever är viktig att ha med sig under dagen. På skolan registreras familjerna. 

 

Uppgiftsstationerna kan utgöra ett kontinuum så, att med början från den första 

uppgiftsstationen kompletterar nästa station den föregående. Det kan finnas 

verksamhetshelheter med flera olika teman (t.ex. första hjälpen, bunkring, mental första 

hjälpen), varpå man kan dela upp större grupper i mindre och på så sätt undvika trängsel vid 

stationerna. Dessutom kan man involvera ungdomarna och familjerna i att upprätthålla ett 

evakueringscenter, såsom man gör i en verklig situation, då man behöver hjälp i köket, 

matsalen, med att ordna logiplatser och så vidare. Om ni vill kan ni även resa tält vid 

stationerna eller göra ett modelltält av nödinkvarteringen. Om distriktet inte har egna tält, 

ska de beställas i god tid från Kalkku. 

 

Aktiviteter i smågrupper per familj. Informationstidningen om Röda Korsets instruktioner 

i krissituationer distribueras till familjerna. I tidningen finns öppna punkter. På skolområdet 

har ”orienteringsstationer” gömts, där det finns mer information till de tomma punkterna. 

Familjerna orienterar från en station till en annan för att komplettera informationen. 

Uppgiftsstationerna kan vara aktiviteter: vid stationerna kan det till exempel finnas 

maskerade patienter, rollspel, lekar eller föreställningar.  

 

Uppgiftsstationer med första hjälpen-tema som till exempel behandlar första 

hjälpen vid mindre olyckor i hemmet och psykiska första hjälpen. Familjerna får ett 

scenario (t.ex. ett djupt skärsår eller svimningsfall), där en familjemedlem spelar den 

skadade och övriga familjemedlemmar agerar antingen självständigt eller under handledning 

så, att första hjälpen ges på rätt sätt. Också någon av skolans personal kan agera patient. 

 

Bekanta sig med chatten för FRK:s skyddshus för unga. Med uppgiften berättar man 

om chatten hos FRK:s skyddshus för unga. Ungdomarna kan logga in på chatten med egna 

inloggningsuppgifter och berätta hur dagen har varit. För ungdomarna berättar man att 

chatten är öppen även efter övningen, på kvällen klockan X–X, då man kan diskutera hur 

dagen har varit och hur det står till. Med den här uppgiftsstationen kan man även presentera 

till exempel mobillösningen Riskien keskellä (mitt i risken) eller Röda Korsets ungdomsblogg 

Henry goes live. 

 

Webbspelen One life. Webbspelen i One life kan också fungera som uppgiftsstationer. Efter 

att uppgifterna har lösts, är det bra att reservera tid för att diskutera ämnet och fundera 

tillsammans. Diskussionen kan hållas tillsammans med ungdomarna och familjerna. 

 

Kommunikation om dagen. Ungdomarna beskriver händelserna under dagen med sina 

mobiltelefoner. I enlighet med reglerna för sociala medier, vilka man bestämmer tillsammans 

med skolan, publicerar ungdomarna bilder och kommentarer på nätet (ytterligare 

instruktioner om detta senare i RedNet). Detta är även ett bra tillfälle för skolorna att ta upp 

regler för och hur man uppför sig i sociala medier på schysst sätt. Detta kan vara en 

uppgiftsstation från skolans sida. Dagen är aktiv och involverar både ungdomar och familjer.  

 

 

 

 

 

http://jottapahineitapahtuisi.fi/
http://www.henrygoeslive.com/
https://www.punainenristi.fi/node/2207


 

    

  

 

    

    

   

 

 

 

YTTERLIGARE FRÅGOR ATT FUNDERA PÅ I AVDELNINGEN: 

 

 Ordna buffé för dagen: Röda Korset? Föräldraföreningen? 

 

 Försäljning av Röda Korsets produkter? Om man vid stationerna till exempel 

behandlar innehållet i och behovet av första hjälpen-väskan ur bunkringssynpunkt, 

kan det vara bra att ha dessa produkter till försäljning. 

 

 Det är också bra att i god tid bestämma med skolorna hur bespisningen ska ordnas. 

Eftersom dagen är en officiell skoldag för ungdomarna, får de vanligtvis bespisningen 

av skolan, men hur ska man lösa frågan i förhållande till föräldrarna/familjerna? En 

buffé? Medhavd matsäck? 

 

 Det är bra att med skolan diskutera angående användarrättigheterna för fotografier 

som tagits och videoupptagningar som gjorts under dagen samt ombesörja att man 

har nödvändiga tillstånd. Mer information om detta kommer ännu vid ett senare 

tillfälle till RedNet. 

 

 

Mer information om övningen finns i RedNet eller kan begäras från projektchef Petra Alijärvi: 

petra.alijarvi@rodakorset.fi eller tfn 020 701 2176. 

 

 

mailto:petra.alijarvi@rodakorset.fi

