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Information till kretsar angående 
Svenska Röda Korsets  
sortiment av  
förstahjälpenväskor

www.forstahjalpen.online

Nya priser från januari 2023
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Sortimentet är framtaget i samarbete mellan 
Svenska Röda Korset och ViTri Medical AB, 
vår partner inom sjukvårds- och utbildnings-
material inom första hjälpen. ViTri Medical 
är en väl etablerad leverantör till regioner, 
sjukhus och apotek. Deras produkter lever 
upp till de krav som ställs inom sjukvården. 

Sortimentet består i dagsläget av fyra  
produkter anpassade för olika situationer  
och behov. Vi har valt att kalla väskorna  
för Stora, Mellan och Mini samt Andnings-
masken. De är tillverkade i tåligt och vatten-
avvisande tyg. Sortimentet kompletteras 
under 2023 av en vattentät ”dry bag” på 
5 liter. Alla produkter i våra väskor följer 
gällande regelverk vad gäller tillverkning, 
arbetsvillkor och hållbarhet. Våra väskor 
produceras i Kina via ViTri Medical. 

Med vårt sortiment vill vi signalera kvalitet 
och pålitlighet – värden som vi vill koppla 
än mer till Röda Korsets verksamhet inom 
första hjälpen. För att öka upplevelsen av 
kvalitet har vi tagit fram en ny design på  
väskorna. Vi har även valt ett tjockare och 
stabilare tyg än tidigare. Väskorna är  
naturligtvis välfyllda och ger ett stort värde 
för pengarna. I de två största väskorna  
medföljer även en folder med de viktigaste 
första hjälpen-åtgärderna.

Vi hoppas att kretsar ser möjligheter att sälja 
sortimentet på mötesplatser och i second-
hand-butiker. Det finns goda möjligheter till 
förtjänst. Kretsar och secondhand-butiker 
kan nu beställa sortimentet direkt via ViTris 
webbshop www.forstahjalpen.online. För mer  
information om webbshopen se sidan 6.

Priserna på väskorna har legat stilla i två år. 
På grund av försämrad dollarkurs och ökade 
transportkostnader har våra inköpspriser 
ökat något. Samtidigt konstaterar vi att vi kan 
ha ett högre försäljningspris. Kretsens möjlig-
heter till goda förtjänster är fortsatt stora, nu 
rent av större. 

Röda Korset är starkt förknippat med första 
hjälpen. Vår förhoppning är att väskorna 
stärker den bilden ytterligare och att kretsar 
samtidigt kan göra en förtjänst.

Bakgrund och ambition
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Beskrivning:
Flaggskeppet i vår serie. Innehåller det du behöver för att kunna göra alla  
tänkbara första hjälpen-insatser. Det finns även plats att fylla på med produkter,  
mediciner eller annat för dina personliga behov. En folder med de viktigaste första  
hjälpen-åtgärderna medföljer. Perfekt för hemmet, bilen, stugan, föreningslokalen  
eller arbetsplatsen. Borde finnas i alla hem och bilar!

Pris (inkl. moms): Inköpspris: 357 kr, Rekommenderat utpris: 525 kr

Stora väskan

Innehåll:
› Väska med 6 blixtlåsförsedda  
 fickor, bärhandtag, 2 hållare  
 för fäste i bältet 

› Sårtvättare 10st 

› Sterila kompresser 5st 

› Sax, förbandsmodell 1st 

› Ögonskölj/koksalt 2st 

› Pincett 1st 

› Zinkhäfta i plasthölje 1st 

› Räddningsfilt 1st 

› Kylpåse, engångs 1st 

› Nitrilhandskar 4st 

› Kompressionsbinda 1st 

› Desinficerande våtservetter 10st 

› Snabbförband 5st 

› Sårfilm med dyna, vattentät 5st 

› Plåster, klippbar, elastisk väv 1m 

› Suturtejp 5 strips 

› Tryckförband armémodell 1st 

› Brännskadegel 3st 

› Andningsmask/skydd 1st 

› Förstahjälpenhäfte  
 Röda Korset 1st
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Beskrivning:
En mycket användbar, smidig och välutrustad väska. Vi har minskat storleken  
och innehållet jämfört med den stora väskan, men vi har inte minskat på kvaliteten.  
Även här finns plats att fylla på med produkter för dina personliga behov. En folder  
med de viktigaste första hjälpen-åtgärderna medföljer. Mellanväskan är perfekt för  
utflykten, dagsturen eller för barnvagnen. Väskan går att hänga till exempel på  
barnvagnen eller i bältet.

Pris (inkl. moms): Inköpspris: 208 kr, Rekommenderat utpris: 345 kr 

Mellanväskan

Innehåll:
› Väska med 3 blixtlåsförsedda  
 fickor, bälteshållare med flexibla  
 kardborreband 

› Sårtvättare 10st 

› Sterila kompresser 5st 

› Pincett 1st 

› Nitrilhandskar 4st 

› Universalbinda 1st 

› Desinficerande våtservetter 10st 

› Snabbförband 5st 

› Plåster, elastisk väv, 10st 

› Suturtejp 5 strips 

› Tryckförband armémodell 1st 

› Brännskadegel 1st 

› Andningsmask/skydd 1st 

› Förstahjälpenhäfte  
 Röda Korset 1st
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Miniväskan:
Här har vi samlat ett litet urval i en liten väska. 
Miniväskan är enkel att packa med, hänga i 
bältet eller alltid bära med sig i ryggsäcken. 
Miniväskan är en perfekt liten present eller 
”give-away”.

Innehåll:
› Ryggsäck i miniformat med  
 ett stuvfack och bärremmar 
› Plåster, elastisk väv, 5st 
› Nitrilhandskar 2st 
› Brännskadegel 1st 
› Andningsmask/skydd 1st

Andningsmasken:
Ett högkvalitativt andningsskydd för att göra 
inblåsningar i samband med hjärt-lungräddning 
på ett säkrare sätt. Är liksom Miniväskan en 
perfekt liten present eller ”give-away”. Varför 
inte skaffa flera och ha ett litet lager hemma och 
ge bort?

Pris (inkl. moms): Inköpspris: 44 kr,  
Rekommenderat utpris: 65 kr

Handbok Första hjälpen:
Utöver väskorna kan kretsen även beställa 
Svenska Röda Korsets handbok i Första  
Hjälpen. En bok som vänder sig till allmänheten 
(lekmän) och täcker ett stort antal områden. 
Den ger omfattande och bred information om 
förstahjälpen-åtgärder vid skador eller hastigt 
insjuknande. 90 sidor i A5-format. Ett litet häfte 
med uppdaterade riktlinjer medföljer.

Miniväskan, Andningsmasken 
samt Handbok Första hjälpen 

Pris (inkl. moms): Inköpspris: 10 kr,  
Rekommenderat utpris: 50 kr

Pris (inkl. moms): Inköpspris: 61 kr,  
Rekommenderat utpris: 95 kr

Dry bag:
Med den vattentäta dry bagen  
är din väska säkrad mot vatten  
och fukt. Volym: 5 L. Den stora  
väskan ryms i dry bagen.  
Dry bagen är ett perfekt  
komplement när du vet att  
väskan kommer användas  
i våta miljöer. Perfekt för fritidsaktiviteter.  
Pris (inkl moms): Inköpspris: 95 kr,  
Rekommenderat utpris: 145 kr
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Kretsen beställer sortimentet via ViTris 
webbshop www.forstahjalpen.online. För att 
komma in på webbshopen ange lösenordet 
OrderWeb. Vid beställning är det viktigt att ni 
anger kretsnamn och kretsnummer. Vid frågor 
maila ViTri på order@vitri.se

Första gången kretsen beställer är det enklast 
att beställa ett färdigt startpaket. Startpaketet 
innehåller ett visst antal enheter av varje pro-
dukt. När det blir dags för kretsen att fylla på 
lagret går produkterna att beställa var för sig.

Kretsen bestämmer själv utpriset på de olika produkterna (se tabell). Kretsens inköpspriser och  
rekommenderade försäljningspriser finns även i webbshopen. Kretsen har goda möjligheter till  
förtjänst. I kretsens inköpspris ingår ett litet bidrag till centrala omkostnader. Röda Korset centralt  
har tagit utvecklingskostnaderna för sortimentet. Rekommenderade försäljningspriser för kretsar  
är de samma som för vår partner Smarta Saker, som också säljer sortimentet.

Webbshopen

Prislista

Artikel
Internpris

/styck Antal Summa Rek utpris Summa
Marginal

/styck
Marginal

totalt kr
Marginal

totalt %

Stora 357 kr 6 2 142 kr 525 kr 3 150 kr 168 kr 1 008 kr 32%

Mellan 208 kr 9 1 872 kr 345 kr 3 105 kr 137 kr 1 233 kr 40%

Mini 61 kr 25 1 525 kr 95 kr 2 375 kr 34 kr 850 kr 36%

Andningsmask 44 kr 50 2 200 kr 65 kr 3 250 kr 21 kr 1 050 kr 32%

Dry bag 95 kr 5 475 kr 145 kr 725 kr 50 kr 250 kr 34%

Bok 10 kr 58 580 kr 50 kr 2 900 kr 40 kr 2 320 kr 80%

Summa 8 794 kr 15 505 kr 6 711 kr 43%

www.forstahjalpen.online, Lösenord: OrderWeb

Alla priser är inklusive moms. Priser uppdateras i webbshopen. Ovanstående priser  
gäller från 2023-01-01 till dess nya priser anges i webbshopen.
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Kunskap om första hjälpen räddar liv. De första 
minuterna vid ett olycksfall eller akut sjukdom 
är ofta avgörande för hur det ska sluta. Första 
hjälpen är en del av vår krisberedskap och 
handlar om de viktiga insatser som kan göras 
i väntan på ambulans eller annan professionell 
sjukvård. I vissa situationer kan även behovet 
av krisstöd vara akut.

Röda Korset är världsledande inom första  
hjälpen. När en katastrof eller olycka inträffar 
kan vi agera snabbt och kraftfullt, både genom 
egna insatser, men även genom att utbilda 
människor utanför organisationen för att  
sprida kunskapen.

Röda Korset har utbildat i första hjälpen i över 
100 år. För att sprida kunskaper inom första 
hjälpen använder vi oss numera av både fy-
siska kurstillfällen som digital teknik. På så sätt 
når vi fler personer på ett kostnads effektivt sätt 
– och fler liv kan räddas. 

Vi utbildar i och informerar om  
första hjälpen på följande vis:

Traditionella fysiska utbildningar  
– vi åker till en grupp och genomför en fysisk 
utbildning på plats. Vi visar och instruerar de 
olika handgreppen inom första hjälpen och 
deltagarna får möjlighet att öva. Merparten  
av kurstiden läggs på att öva.

Första hjälpen Online – Första hjälpen 
Online är ett nytt sätt att utbilda i första hjäl-
pen. Istället för att du och andra deltagare ska 
åka till en kurslokal så träffas vi på nätet.  
Var och en av er kommer öva på golvet hemma 
tillsammans med en utbildare. Första hjälpen 
Online är en livekurs på nätet. Merparten av 
kurstiden läggs på att öva. 

Våga Rädda Liv – I webbkursen Våga  
rädda liv lär du dig första hjälpen genom att 
själv agera och hjälpa människor i olika  
situationer. I Våga rädda liv hamnar du i ett  
antal olika inspelade scenarios, som om du 
skulle behöva ingripa på riktigt. Du utmanas  
till att ta snabba beslut i verkliga situationer. 
Bara att du gör något ökar en medmänniskas 
chanser att överleva. 

Övningshubbar – Under 2021 har arbetet 
påbörjats att bygga ett nätverk av lokala 
övningshubbar över hela landet. På övnings-
hubbarna kan deltagare från Våga rädda liv 
och våra online-kurser öva praktiskt på den 
kunskap de inhämtat digitalt. Med övningshub-
bar utvecklar vi våra möjligheter att lära andra 
rädda liv genom att kombinera digitala kurser 
på nätet med lokala övningstillfällen. Övnings-
hubbarna drivs av kretsar.

Förstahjälpen-appen – i vår första- 
hjälpen-app hittar du information om hur  
agera i akuta situationer samt fördjupande 
kunskaper. Ladda ner vår användbara  
förstahjälpen-app!

Första hjälpen för alla – vi åker till en 
grupp och genomför ett informations tillfälle på 
plats. I Första hjälpen för alla har vi förenklat 
informationen så att den är lättillgänglig för 
alla. Vi visar och berättar och deltagarna får 
även chansen att öva. 

Mer information om våra olika sätt att utbilda i 
 och informera om första hjälpen finns på: 
www.rodakorset.se/forsta-hjalpen 
Här finns information om hur du laddar ner vår 
förstahjälpen-app samt länkar till att gå våra 
digitala kurser. Anmäl dig redan idag och bli 
en del av kedjan som räddar liv!

Allmänt om Svenska Röda Korsets  
utbildningar i första hjälpen



Beställ Svenska Röda Korsets förstahjälpen-väskor på 
www.forstahjalpen.online
Lösenord: OrderWeb

www.forstahjalpen.online


