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Riktlinjer för Svenska Röda Korsets Första hjälpen-grupper 
– fastställda av generalsekreteraren den 14 maj 2013. 
 

Inledning och syfte 
Grunden för allt frivilligarbete i Svenska Röda Korset (SRK) är frivilligpolicy för Svenska 

Röda Korset. Som komplement till frivilligpolicyn avser dessa riktlinjer att gälla all 

organiserad olycksfallsberedskap/Första hjälpen-beredskap inom Svenska Röda Korset. 

Härmed ersätts och upphävs alla tidigare riktlinjer för verksamheten. 

 

Endast Första hjälpen-grupperna har rätt att i Svenska Röda Korsets namn bedriva 

organiserad olycksfallsberedskap/första hjälpen-beredskap och därmed använda Första 

hjälpen-gruppernas logotyp. Med Första hjälpen-grupp avses de grupper som genomgått 

fastställd utbildning och i övrigt följer fastställda styrdokument. 

 

Första hjälpen-grupperna är, på samma sätt som övriga frivilliggrupper inom Svenska Röda 

Korset, en del av organisationens beredskap för insatser i samband med kriser och katastrofer. 

Detta innebär att när Första hjälpen-grupperna ingår i en SRK-beredskapsinsats, så är inte 

verksamhetens ordinarie styrdokument tillämpliga i alla delar, utan kompletteras/ersätts av de 

riktlinjer som gäller för SRK:s nationella krisberedskap. 

 

 

Verksamhets- och ansvarsområde 
Första hjälpen-grupperna erbjuder organiserad olycksfallsberedskap/Första hjälpen-beredskap 

under olika sorters evenemang. Grupperna bistår med Första hjälpen vid olycksfall och akut 

sjukdom, samt med medmänskligt stöd i samband med detta till de drabbade och de i deras 

omgivning Åtgärderna utförs i enlighet med den kunskapsnivå som erhålls genom fastställd 

utbildning samt med den utrustning som är specificerad i verksamhetens handbok. 

 

En grupp på uppdrag består av minst två behöriga förstahjälpare. Ansvarsområdet för Första 

hjälpen-grupper på uppdrag begränsas till första hjälpen vid olycksfall och akut sjukdom. 

Röda Korsets förstahjälpare får inte tillhandahålla läkemedel av något slag. Röda Korsets 

förstahjälpare får inte heller bruka andra hjälpmedel utöver det som standard ska återfinnas i 

medhavd sjukvårdsväska eller vidta andra åtgärder som inte återfinns i studiematerialet för 

grundutbildningen. 
 

Varje Första hjälpen-grupp ska säkerställa avlastning i händelse av incidenter i samband med 

gruppens uppdrag. Avlastningen ska initieras då gruppens egna stödinsatser inte längre räcker 

till. Avlastare kan vara frivillig med särskild avlastarutbildning, den lokala prästen/diakonen, 

personal på Röda Korsets behandlingscenter eller motsvarande. 

 

Med Första hjälpen vid olycksfall och akut sjukdom avses: 

 Åtgärder som omedelbart måste vidtagas för att återställa och upprätthålla livsviktiga 

kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling samt de åtgärder som behöver 

vidtagas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård. 

Dock får ingen transport av skadad eller sjuk utföras utanför uppdragsområdet i Första 

hjälpen-gruppens regi, inte heller av enskild förstahjälpare. Transport av skadad eller 

sjuk som kräver särskild utrustning för immobilisering (nackkrage, splint, vacuum-

madrasser och liknande) får inte utföras av Röda Korsets förstahjälpare. 

 De åtgärder som gör att lättare skador kan omhändertas på skadeplatsen.  
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Första hjälpen-gruppernas övriga arbetsuppgifter är att: 

 Marknadsföra Röda Korsets verksamheter och värderingar. 

 Leda och medverka i förevisningar/uppvisningar samt medverka i utbildningar. 

 Ingå i Svenska Röda Korsets lokala beredskap 

 

 

Organisation 
Första hjälpen-grupp 

En Första hjälpen-grupp kan antingen utgöra en egen lokalorganisation eller vara en del inom 

densamma. En Första hjälpen-grupp kan också utgöras av medlemmar från olika 

lokalorganisationer inom Svenska Röda Korset. Det finns ingen begränsning för hur många 

Första hjälpen-grupper som får finnas, utan behovet styr tillkomsten av grupper. 

 

Gruppdeltagare – behörig förstahjälpare 

För att få verka som behörig förstahjälpare krävs att man uppfyller kraven som fastställs i 

verksamhetens handbok. Gruppdeltagare behöver dock inte vara behörig förstahjälpare utan 

kan vara aktiv inom gruppen med andra uppgifter. 

 

Uppdragsledare 

I samband med varje uppdrag ska den av gruppledaren utsedda uppdragsledaren leda och 

fördela arbetet. För att få verka som uppdragsledare krävs att man uppfyller kraven som 

fastställs i verksamhetens handbok. 

 

Gruppledare 

Varje Första hjälpen-grupp ska ha en gruppledare. Denne utses av lokalstyrelsen och är 

verksamhetsansvarig inför densamma. För att få verka som gruppledare krävs att man 

uppfyller kraven som fastställs i verksamhetens handbok. 

 

Praktikanter 

Med praktikant avses person som antingen påbörjat sin utbildning till förstahjälpare eller som 

genomgått fastställd utbildning men är mellan 16 och 18 år eller som inte fullgjort de årliga 

kraven för behörighet. För att få delta som praktikant krävs att man uppfyller kraven som 

fastställs i verksamhetens handbok. 
 


