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Första hjälpen-planen bifogas räddningsplanen för evenemanget
(16 § i räddningslagen 379/2011, 3 § i förordningen om räddningsväsendet 407/2011)

FÖRSTA HJÄLPEN-PLAN FÖR OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR

Evenemangets 
namn

Tidpunkt för 
evenemanget

Plats där evene-
manget ordnas

Beskrivning av 
evenemanget

Uppskattad 
publikmängd

Riskbedömning

Datum: Klockslag:

Adress: Stadsdel:

Beskrivning av evenemanget och publiken (barn, äldre personer, rörelsehämmade osv.).

Uppskattning av antalet personer som är närvarande samtidigt.

Uppskattning av antalet personer i behov av första hjälpen, med beaktande av typen av publik, typen av 
evenemang, eventuella rusmedel, särskilda risker som evenemanget orsakar, platsen där evenemanget ordnas 
och väderleksförhållandena.

Anmälarens 
kontaktinforma-
tion

Ansvarig person 
för första hjälpen

Beskrivning av 
hur första hjälpen 
arrangeras

Namn:

Namn: 

Adress:

Valvira Terhikki-registernummer: 

Organisation:

Utbildning:

Ställning i organisationen:

E-post:

Telefon: 

E-post:

Telefon:

Kort beskrivning av hur första hjälpen arrangeras under evenemanget.

Ledning: Jourhavande: Totalt:Första hjälpen-
personal totalt

Förteckning över 
jourhavande 
lämnas separat

“Hälsovårdsmyndigheten kan om så önskas kräva en separat förteckning över jourhavande vid första 
hjälpen-stationerna.”

“Om myndigheten kräver en förteckning ska den lämnas innan evenemanget börjar.”
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Sticky Note
Sänd blanketten per e-post, klicka på knappen "Sänd blanketten".
Välj först e-postprogram och klicka sedan OK.



Första hjälpen-
material

Förhållningsreg-
ler i olycks- och 
risksituationer

Dokumentering 
av patienter

Kommunikation 
inom första 
hjälpen

Arbetarskydd för 
första hjälpen-
personalen och 
vid första hjälpen-
stationerna

Hälsovård för den 
egna personalen

Beskrivning av hur situationer som krävt första hjälpen dokumenteras.

Beskrivning av vilken första hjälpen- och vårdutrustning som har anskaffats och var den har placerats.

Beskrivning av hur evenemangsorganisationens interna kommunikation fungerar, vilken utrustning som används för 
den interna kommunikationen. Hur sköts kommunikationen med myndigheterna. Kommunikationsanvisning!

Kort anvisning för personalen i händelse av olika situationer som kräver första hjälpen. Om anvisningarna ingår i 
evenemangets räddningsplan kan man hänvisa till planen.

Kort beskrivning av hälsovården för första hjälpen-personalen och övrig säkerhetspersonal. Om anvisningarna ingår 
i evenemangets räddningsplan kan man hänvisa till planen.

Kort beskrivning av arrangemangen för arbetarskydd för första hjälpen-personalen. Om anvisningarna ingår i evene-
mangets räddningsplan kan man hänvisa till planen.

Första hjälpen-
stationernas 
placering och 
funktion

Beskrivning av arrangemangen vid första hjälpen-stationerna samt stationernas antal och placering. Om en karta 
ingår i evenemangets räddningsplan kan man hänvisa till planen.

Ambulansvägar 
och ställen för 
avhämtning av 
patienter

Beskrivning av hur och längs vilka vägar ambulanser lättast når platsen och var ambulansen kan hämta patienter. 
Ska åskådliggöras med en kartbild e.d.

Första hjälpen-
beredskap vid
tillfälligt häkte

Kort beskrivning av hur gripna personers hälsotillstånd kontrolleras innan de sätts i tillfälligt häkte. Beskrivning av 
hur de gripnas hälsotillstånd följs upp.



Separata tilläggs-
utredningar och 
ytterligare infor-
mation som krävs
“hälsovårdsmyndigheten
begär vid behov”

Ytterligare 
information

Kontakt-
information:

Första hjälpen-personalens namn och nivåer (första insats, FH1, FH2, sjukvårdare osv.) 
Första hjälpen-läkarens sjukförsäkringsnummer
Precisering av första hjälpen-utrustningen 
Precisering av patienternas vårdplats 
Precisering av transportutrustningen för patienter 
Precisering av platsen för hämtning av patienter
Dokumenteringsformulär för patienterna & program
Kommunikationsplan för första hjälpen

Egentliga Finlands räddningsverk
Tillsynstjänster
Eriksgatan 35
20100 Åbo
tfn 02 263 3111    e-post: pelastuslaitos.tapahtumat@turku.fi

Akutvårdscentralen
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 
Affärsverket för akutvård och jour 
PB 52, 20520 Åbo
tfn 02 313 8901    e-post: ensihoitokeskus@tyks.fi

Returnering av blanketten: Fyll i blanketten och klicka på “Sänd blanketten”. Du kan också spara blanketten på din 
dator.

Planen kan också skickas per post till Egentliga Finlands räddningsverk/riskhantering, Eriksgatan 35, 20100 Åbo.

Ytterligare information fås på webbplatsen www.vspelastus.fi, per telefon 02 263 3111 (räddningsverket), 
pelastuslaitos.tapahtumat@turku.fi eller per telefon 02 313 8904 (sjukvårdsdistriktet), ensihoitokeskus@tyks.fi
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