
”Första hjälpen för alla” 
 

Checklista 
 

Före ett informationstillfälle 
 
Förenklat kan man säga att arbetet inför ett informationstillfälle består av två moment: 

• Att sälja in uppdraget 

• Att förbereda sig inför uppdraget 
 
Vi måste vara aktiva, framåt och säljande. Det handlar om att bygga upp och vårda långsiktiga 
relationer med föreningar, skolor och organisationer m.fl.  
 
Här nedan hittar du hjälp till ditt arbete FÖRE ett informationstillfälle. 
 
 

TA KONTAKT MED KUND 

Ta kontakt med kundens kontaktperson (ring eller maila i god tid)  
 
Fundera på vad du behöver veta INNAN ett tillfälle 
 
Stäm av: 

• Datum 

• Tid (när börja och när sluta?) 

• Språk (vilket/vilka språk skall tillfället genomföras på?) Behövs språkstödjare/tolk? 

• Plats (se nedan) 

• Om fika 
 
Var tydlig, bekräfta det som ni stämt av. 
 
Om du föredrar att träffa kunden istället för att prata på telefon eller maila, föreslå en tidpunkt då du 
kommer till kunden. 
 
 

MÅLGRUPP 

Stäm av: 

• Vilken är målgruppen? Vem kommer att delta? 

• Vilka behov och risker finns i gruppen? Vilka områden/färdigheter? (fråga vad gruppen vill 
fokusera på) – anpassa informationen! 

 
 

PLATS 

Bestäm plats/lokal: 

• Adress till lokalen 

• Parkering i närheten? 



• Är det en säker plats för dig/er? 

• Lås, portkod och eventuellt larm? 
 

Stäm av lokal: 

• Hur stor är lokalen? 

• Finns det stolar eller sittplatser till alla? 

• Finns det en whiteboard eller ett blädderblock? Pennor? 

• Hur kan man använda lokalen i samband med övningar? 
 
Transport: 

• Hur kommer du/ni dit?  

• Hur lång tid tar det? 
 
 

MATERIAL 

Förbereda material: 

• Skriv ut och ta med länken till formulären Före och Efter ( www.redcross.se/fha ). Säkerställ 
att du själv vet hur länken och formulären fungerar. 

• Ta med böcker  

• Ta eventuellt med dockor och spritservetter 

• Ta med korten 

• Ta med filtar 

• Pärmen – ta med som stöd! 
 
 

PLANERING 

Förbereda och planera träffen tillsammans med informatörskompis (om flera): 
 

• Vilka behov och önskemål har målgruppen? Bestämma vilka färdigheter som skall ingå. 
 

• Bestämma roller och uppgifter 
 

• Dela upp arbetet  
 

• Förbereda metoder 
 

• Träna eventuella rollspel 
 

• Förbereda information om SRK 
 

• Stödord 
 

• Har vi tillräckligt med tid, eller behöver vi ta bort något eller förändra? 
 
Språk/språkstödjare? 
 
Plan B? Vad gör vi om plan A inte fungerar? 
 
Hur kan vi vara tydliga med vårt budskap? 

http://www.redcross.se/fha


 
 

EGEN FÖRBEREDELSE 

Vara glad och pigg (vila!) 
 
Bekväm och oöm klädsel  
 
”Gilla läget!” – mentalt förberedd 
 

MARKNADSFÖRING 

Ring och besök föreningar, skolor och andra tänkbara kunder 
 
Fråga om du får komma och berätta om första hjälpen! Erbjud dig att komma! Var en ambassadör! 
 
Berätta om Första hjälpen för alla och hur viktigt det är att veta hur man kan hjälpa en sjuk eller 
skadad person och att det inte behöver vara svårt. 
 
Förklara att Första hjälpen för alla är ett väldigt bra sätt att lära sig första hjälpen på, att vi använder 
övningar och samtal, att deltagarna är aktiva m m. 
 
Marknadsföring/”vara på hugget”: 

• Facebook 

• Affischer 

• Mässor 

• Etc 
 

 

SAMARBETA MED ANDRA INFORMATÖRER 
 
Organisera och bjud in till träffar 
 
Dela med mig av mina erfarenheter 
 
Träna på färdigheter tillsammans 
 
Träna på att ringa möjliga kunder och berätta om Första hjälpen för alla 
 
Träffas ofta 
 
Dela upp arbetet tillsammans. Vem gör vad? 
 
Vilka målgrupper kan vi kontakta? 
 
Ha roligt tillsammans! 
  



EGNA ANTECKNINGAR 


