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Ett utbildningssystem har tagits fram kring 

rekommendationen om 72-timmars beredskap för hushåll. 

Grundläggande information finns tillgänglig för alla på adressen 72timmar.fi, på evenemang för 
allmänheten eller på webbinarier som ordnas på olika håll i Finland. Evenemangen för 
allmänheten och webbinarierna tar cirka 1–2 timmar och går in på grundläggande frågor om 
hushållens beredskap, såsom hur man ska förbereda sig på ett långvarigt strömavbrott eller på 
störningar i vattenförsörjningen. Evenemang för allmänheten och webbinarier ordas av 
instruktörer, som finns i hela Finland. 

Ett lyckat 72 timmar -publikevenemang 

1. Förberedelser  

Väl utförda egna förberedelser är viktiga för att evenemanget ska lyckas, men kom också 
ihåg:  

• Vem pratar du med? 
• Vad publiken väntar sig / Vad den behöver  
• Deltagarnas ålder, kunskapsnivå, attityder.  

Publikevenemangets struktur (ca 1–2 timmar)  

Välkomsthälsning, presentationen  

• Berätta vad som händer under utbildningen  
• Väck intresse och kom ihåg att göra ett gott första intryck.  

Innehåll  

• Kom ihåg logiken, handlingen, rytmen.  
• Håll eleverna delaktiga genom gemensam diskussion och olika uppgifter.  
• Håll dig till ämnet.  
• Håll dig till det fastslagna schemat. Vid behov kan du utelämna en helhet ur din 

föreställning men berätta om det. 

Avslutning  

• Avsluta med en kort repetition, sammanfattning och några avslutande ord. 
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Tips för webbinarier  

Det är viktigt att planera webbinariet    

• När man arbetar online är det lätt att tappa koncentrationen, också om man är vuxen. 
Satsa därför på planeringen och på att engagera kursdeltagarna.  

• Se till att du har en bra internetanslutning – det är en förutsättning för ett bra 
webbinarium.  

• Se till att du håller tidtabellen och uppmana deltagarna att infinna sig i tid.   
• Som arrangör är det bra om du har två datorer till ditt förfogande. Då kan du följa med i 

dina anteckningar och till exempel googla om du behöver tilläggsinformation.  
• Träna på ditt webbinarium i förväg, till exempel med en vän.  

Enkel struktur och tydliga mål  

• Vad ska deltagarna veta eller kunna göra efter det här evenemanget?  
• Ett webbinarium ska inte vara en monolog, och det finns många verktyg som möjliggör 

växelverkan, som till exempel Teams och Zoom.  
• Webbinariet kan till exempel bestå av presentation, diskussioner, individuella uppgifter 

eller paruppgifter.  
• Ett bra webbinarium har en enkel och tydlig struktur: först ser man till att tekniken 

fungerar, därefter följer presentationen och uppgifter och till sist en gemensam 
avslutning.  

• Använd dig av frågorna i Powerpoint-presentationen. Med hjälp av dem aktiverar du 
deltagarna.  

Ljud  

• Det är viktigt att ljudet är bra. Använd en separat mikrofon.  
• Instruera deltagarna att mikrofonen ska vara avstängd när man pratar.  

Video  

• Var dig själv.  
• Videobild gör webbinariet mer naturligt. Deltagarna kan uppmanas att stänga kameran 

under presentationen. 
• Kontrollera belysningen, så att du inte ser ut som ett spöke och att du syns bra i bilden.  
• Om du ska visa en video, kontrollera i förväg att deltagarna kan se och höra den.  

Bilder  

• Det är viktigt att bilderna syns bra och att de är tydliga, också via mobilen. Visa bilderna i 
presentationsformat.  

• Material som har lite mera text kan delas före eller efter webbinariet.  
• Tala om det som syns på bilderna.  

Slappna av. Tekniken ändrar med jämna mellanrum och överraskningar är oundvikliga. 

Källa: Opintokeskus Sivis: Miten toteutat hyvän webinaarin? (på finska) 
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Beredskap 
 

 

Det kan hända att samhället inte fungerar normalt i en krissituation. Stormar blir allt vanligare i 
och med klimatförändringen. Katastrofer och konflikter runt om i världen kan orsaka brist på 
vissa livsmedel. Störningar i kritiska it-system kan påverka eldistributionen.  

Vardagen kan snabbt bli svårare  

• Uppvärmningen slutar fungera.  
• Matlagning och förvaring av mat blir svårare.  
• Det kommer inget vatten ur kranen eller toaletten.  
• Mat och andra varor kan ta slut i butiken.  
• Du går inte att betala med kort eller telefon.  
• Det går inte att tanka fordonen.  
• Mobiltelefoner och internet slutar fungera.  
• Kollektivtrafiken och andra transporter har störningar eller upphör.  
• Tillgången på mediciner äventyras. 

Hur kan samhället förbereda sig?  

Samhället förbereder sig för att kunna agera så bra som möjligt vid eventuella störningar och 
undantagsförhållanden. Beredskapsåtgärderna omfattar bland annat beredskapsplanering, 
kontinuitetshantering, förberedande åtgärder, utbildning och beredskapsövningar.  

Samhällets beredskap  

• insatser för att förebygga olyckor och störningar  
• beredskap att agera vid olyckor och störningar  
• återhämtning från olyckor och störningar så snabbt som möjligt  

Syftet med beredskapen är att skydda samhällets vitala funktioner.  
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På vad kan samhället förbereda sig?  

Potentiella hot mot Finland bedöms kontinuerligt och bedömningarna ligger till grund för 

myndigheternas beredskapsplaner.  

Den nationella riskbedömningen bedömer vilka konsekvenser olika hot har för samhällets vitala 

funktioner. Hoten bedöms på skalan obetydlig – allvarligt äventyrande. Nedan visas ett exempel på 

de uppskattade konsekvenserna av en omfattande störning i elförsörjningen. 

Källa: Inrikesministeriet: Nationell riskbedömning 2023  

 

 

Självberedskap 

Hemkommunen och välfärdsområdet svarar för att bland annat räddningsväsendet, 
äldrevården, vattentjänsterna och skolan fungerar även under en samhällskris. En privatperson 
har också ett ansvar. Genom att förbereda sig på rätt sätt klarar man sig bättre i en svår 
situation, oavsett vad som har orsakat den.  

I en samhällskris får de mest behövande hjälp först. De flesta måste förbereda sig för att klara 
sig på egen hand under en viss tid. Ju bättre förberedd man är, desto mer sannolikt är det att 
man kan hjälpa andra som inte har lika bra förutsättningar att klara sig.  

Vatten, mat och värme är det viktigaste. Det är viktigt att kunna följa med myndigheternas och 
mediernas meddelanden. Det är också viktigt att kunna kontakta sina närmaste.  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-606-5
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Brandvarnare  

Testa brandvarnaren en gång i månaden.  

• Byt ut brandvarnarens batteri en gång om året.  
• Byt omedelbart ut batteriet om brandvarnaren börjar pipa då och då.  
• Byt ut brandvarnaren om den inte fungerar trots batteribytet. Byt ut brandvarnarna med 

5–10 års mellanrum.  

I vilka rum placeras brandvarnaren?  

• I sovrummen.  
• Vid utrymningsvägar, såsom korridorer.  
• Ovanför trappan.  

Varje våning i en bostad ska ha minst en fungerande brandvarnare och minst en brandvarnare 
per varje påbörjad 60 kvadratmeter. Kom ihåg att kontrollera brandvarnarna i fritidshuset 
också.  

Brandvarnaren placeras i taket minst en halv meter från väggen och andra hinder, eftersom 
röken och värmen stiger uppåt. Följ brandvarnarens installationsanvisningar. I stora bostäder är 
det bra att använda sammankopplade brandvarnare, vilket gör att ett larm i en brandvarnare 
också orsakar ett allmänt larm i de övriga brandvarnarna i kedjan. 

Förstahandssläckning  

Utrustningen för förstahandssläckning används för att snabbt släcka små, begynnande bränder.  

Utrustningen för förstahandssläckning omfattar:  

• brandsläckare, dvs. handbrandsläckare  
• brandfilt  
• hinkspruta  

Gör så här:  

• Införskaffa tillräckligt många brandfiltar och handbrandsläckare till hemmet. Brandfilt 
behövs åtminstone i köket.  

• Håll utrustningen för förstahandssläckning lättillgänglig och lär dig använda den.  
• Släck en begynnande brand om du kan, men äventyra inte din egen säkerhet.  

Det är viktigt att behärska förstahandssläckning eftersom bränder måste släckas så snart som 
möjligt efter att de har fått sin början. Med hjälp av förstahandssläckning kan man förebygga 
stora egendoms- och personskador.  

 



8 
 

 

Första hjälpen  

Första hjälpen är en medborgerlig färdighet som alla kan lära sig. Det viktigaste är att säkra 
andningen och stoppa blödningar.  

Du hittar bra instruktioner i första hjälpen på Röda Korsets webbplats. 

 

Källor: 

Inrikesministeriet: Nationell riskbedömning 2023 

SPEK: Brandvarnare 

  

https://www.rodakorset.fi/forsta-hjalpen/forsta-hjalpen-anvisningar/
https://www.spek.fi/sv/sakerhet/brandsakerhet-och-beredskap-i-hemmet/brandvarnare/
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Strömavbrott 
 

 

Om lamporna och tv:n slocknar kan orsaken vara ett apparatfel, strömavbrott eller ett fel 
hemmets egna elnät.   

Kontrollera först om lamporna fungerar i andra rum och om andra hushållsapparater fungerar. 
Kontrollera att alla säkringar är hela och alla strömbrytare i rätt läge i säkringsskåpet. Vid behov, 
byt ut den brända säkringen mot en ny eller lyft upp avbrytaren på automatsäkringen. Om hela 
bostaden är utan ström kan huvudsäkringen ha brunnit eller slagit ifrån.  

Kolla om grannens lampor lyser. Vanligen hör alla lägenheter och grannhus till samma elnät. 
Kolla därför lamporna lyser i grannskapet. Om lamporna i grannskapet är släckta är det fråga 
om ett större avbrott.  

Du behöver inte meddela elbolaget om strömavbrottet. Vänta tills strömmen kommer tillbaka. 
Om du däremot märker att elledningarna är skadade eller att trädet ramlat ner på dem 
– meddela elbolaget. Om strömavbrottet blir långvarigt, kontakta elbolaget för mer 
information. Följ också nyheterna på radion. Om felet är i din egen lägenhet eller ditt hus, och 
det inte hjälpte med att åtgärda säkringarna – skaffa professionell hjälp.  

Vid strömavbrott är det är bra att släcka lamporna och elektriska apparater. Det viktigaste är 
att stänga av spisen, strykjärnet, kaffebryggaren och tvättmaskinen. De kan utgöra en brandfara 
när strömmen återvänder. Lämna dock till exempel en lampa på, så vet du när strömmen är 
tillbaka.  

Använd sparsamt med vatten under ett strömavbrott. Vattentillförseln kan fungera vid ett 
strömavbrott, men man bör undvika att tappa vatten i avloppet. Vid ett långt strömavbrott kan 
vattentillförseln fungera till en början, men upphöra i något skede. I vissa fastigheter kan 
vattenförsörjningen upphöra direkt. Följ informationen från ditt lokala vattenverk och följ 
instruktionerna. Anvisningarna kan variera regionalt. Aktuell information får du på 
vattenverkets webbplats. Om ditt vattenverk erbjuder en störningsmeddelandetjänst, beställ 
den. 

På strömavbrottskartan ser du var det är strömavbrott just nu (på finska) 

 

https://sahkokatkokartta.fi/#/nyt
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Det här händer vid ett strömavbrott 

     Genast  

  

• Lamporna slocknar, hushållsapparaterna fungerar inte  
• Uppvärmningen fungerar inte 
• En del blir utan vatten 
• Kylskåp och frysar slutar fungera  
• Hissarna slutar fungera  
• Gatubelysningen och trafikljusen slocknar  
• Bensinstationerna kan inte ge ut bränsle  
• Bankomaterna och bankkontoren stänger, betalkort fungerar inte  
• Spårvagnar, metron, närtåg och fjärrtåg slutar fungera  

  

 15 min 

  

• De flesta matbutiker och andra mindre butiker stänger  

  

 2 timmar 

  

• De första basstationerna slutar fungera, varefter man inte kan ringa 
använda Internet 

• De flesta blir utan vatten 

  

 6 timmar 

  

• Majoriteten av befolkningen har inga telefon- och internetanslutningar  
• Personbilar, taxibilar och bussar blir småningom utan bränsle  

  
Källa: Försvarsministeriet: Pahasti poikki (på finska) 

 

 

 

  

https://www.defmin.fi/files/1275/Pahasti_poikki_nettiversio.pdf
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Så här håller du dig varm 

• Reservera tillräckligt med varma kläder och filtar för alla.  
• Ät ordentligt och vila tillräckligt.  
• Ugnen eller en öppen spis och torr ved är bra källor för reservvärme.  
• Stäng fönstren och håll ytterdörren stängd. Värmen sjunker snabbt om ytterdörren 

öppnas ofta.  
• Stäng mellandörrarna till korridorer, vindfång och hallen och täpp 

till springor.  
• Vatten till varmvattenflaskan kan värmas upp på ett stormkök.  
• Det är ingen bra idé att försöka värma sig genom att dricka 

alkohol.  

Om temperaturen i hemmet sjunker under +15 grader  

• Försök att hålla ett rum varmt i bostaden. Stäng dörrarna till de 
yttersta  
rummen och hörnrummen och förhindra drag med mattor eller handdukar.  

• Täck fönstren med tjocka gardiner eller filtar. Lägg flera mattor på golvet.  
• Klä dig med varma kläder som andas. Ta på dig skor eller extra sockor och vid behov 

mössa och vantar.  

Om du måste sova i en kall bostad  

• Flytta sängarna till det varmaste rummet i bostaden. Ta fram alla täcken och filtar. En 
ordentlig sovsäck håller värmen bra.  

• Sov sida vid sida med familjemedlemmarna under gemensamma täcken. En människa 
producerar lika mycket värme som en 70-watts glödlampa.  

• Värmen hålls bättre kvar om du gör ett tält av filtar runt ett bord och sover där. Man kan 
också slå upp ett tält inomhus.  

Källa: Försvarsministeriet: Pahasti poikki (på finska) 

https://www.defmin.fi/files/1275/Pahasti_poikki_nettiversio.pdf
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Så här tillreder du mat under ett strömavbrott  

• Många livsmedel kan ätas kalla.  
• Om du vill ha varm mat, ät konserver och andra maträtter som är lätta att värma.  
• Tillred maten utomhus, t.ex. i grillen om du har en.   
• Använd öppen spisen, gasspis, sprit- eller gasolkök vid mån av möjlighet. Kontrollera att 

du har bränsle för några dagars användning.  
• Kom ihåg säkerheten!  

Förvara maten rätt så att du inte blir sjuk  

• Öppna inte frysen på två dygn om du inte måste. Upptinad mat kan fara illa och orsaka 
magsjuka.  

• Förvara maten utomhus om det är kallt.  

Hur väl förberedd är du? Gå igenom checklistan och tänk vilka nödvändiga föremålen du redan 
har hemma: 

✓ reservförråd och några liter flaskvatten 
✓ hink eller behållare med lock 
✓ plastpåsar och toalettpapper 
✓ ficklampa och batterier 
✓ ljus och tändstickor 
✓ batteridriven radio och batterier 
✓ en laddad power bank som kan ladda din mobiltelefon 
✓ ved om bostaden har öppen spis eller vedeldad ugn 
✓ en mindre summa kontanter 
✓ nödvändiga läkemedel och smärtstillande medel 
✓ våtservetter 
✓ utrustning för förstahandssläckning, till exempel brandfilt 
✓ första hjälpen-väska 
✓ munskydd och handsprit 
✓ ventilationstejp 
✓ jodtabletter 
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Användning av toalett och vatten vid strömavbrott 

Vattentillförseln kan fungera vid ett strömavbrott, men man bör undvika att tappa vatten i 
avloppet. Vid ett långt strömavbrott kan vattentillförseln fungera till en början, men upphöra i 
något skede. I vissa fastigheter kan vattenförsörjningen upphöra direkt. 

Följ informationen från ditt lokala vattenverk och följ instruktionerna. Anvisningarna kan variera 
regionalt. Aktuell information får du på vattenverkets webbplats. Om ditt vattenverk erbjuder 
en störningsmeddelandetjänst, beställ den. 

 

Tappa inte vatten i avloppet, även om det kommer vatten från kranen 

• Låt bli att duscha eller bada. 
• Om du tappar vatten ur kranen, lägg under till exempel en hink, ett tvättfat eller en 

kastrull där det rinnande vattnet samlas. Ett strömavbrott påverkar inte kranvattnets 
kvalitet, vattnet är drickbart under ett strömavbrott. 

• Använd kallt vatten. Varmvattnet kan bli brännhett vid ett strömavbrott i fastigheter 
som är kopplade till fjärrvärmenätet. 

Undvik toalettbesök om möjligt 

• Dra inte toaletten under strömavbrott på grund av risken för översvämning av 
avloppsnätet. 

• Om möjligt, undvik att använda toaletten. 
• Om du måste använda toaletten, spola den först när strömmen är tillbaka. 
• När du inte spolar toaletten, lägga toalettpappret i soppåsen så att toaletten inte blir 

stockad. 
Iaktta god handhygien. Om det kommer vatten ur kranen, tvätta händerna ovanför en 
hink eller ett fat. Om det inte kommer vatten ur kranen, använd handsprit eller 
våtservetter. 

Längre strömavbrott 

• Om strömavbrottet blir längre, kan du uträtta dina behov i en plastpåse som du spänt 
över toalettskålen, under sitsen. 

• Lägg mycket toalettpapper eller tidningsstrimlor som strö i påsen. Slut påsen väl. Lägg 
de slutna påsarna innanför två andra plastpåsar. Slut den yttre påsen noggrant och lägg 
den i blandavfallet. 
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Så här håller du dig sval i värmen  

Håll bostaden sval  

• Stäng fönstren på dagen när luften är varmare utomhus än inomhus.  
• Dra persienner eller gardiner för fönstren på husets solsida så att solen inte gassar in.   
• Öppna fönstren till natten när luften ute blir svalare, och vädra rummen med hjälp av 

korsdrag.  
• Använd nedkylande luftkonditioneringsapparater vid behov. Kom ihåg att hålla dörrarna 

och fönstren stängda.  
• Släck onödiga lampor och elektriska apparater, eftersom de bidrar till att värma upp 

bostaden.  
• En fläkt kan göra luften behagligare, om inomhustemperaturen är under 35 grader.   

Undvik heta ställen och direkt solljus  

• Vistas i bostadens svalaste delar.   
• Tillbringa några timmar om dagen på ett annat svalt ställe, till exempel i en offentlig 

byggnad med luftkonditionering.  
• Undvik att vistas utomhus under den varmaste tiden på dagen. Håll dig i skuggan.  
• Undvik hård fysisk ansträngning eller utför den tidigt på morgonen eller sent på kvällen 

när det är svalare utomhus.  
• Lämna inte barn, äldre eller djur i en parkerad bil.  
• Om ditt barn sover i barnvagn ska du inte lämna vagnen i solen. Se till att luften kan 

cirkulera i vagnen.  

Drick tillräckligt och kom också ihåg att äta  

• Drick tillräckligt och regelbundet under dagen. Det är bra att dricka redan innan man är 
törstig. Detta gäller särskilt äldre och barn.  

• Vanligt vatten är en bra törstsläckare. Kom också ihåg att äta tillräckligt.  
• Undvik alkohol och koffein eftersom de torkar ut kroppen. Det är också bra att undvika 

mycket sockerhaltiga drycker.  
• Ät små måltider ofta. Ät kalla rätter som innehåller rikligt med vatten, till exempel 

sallader och frukt.  
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Svalka kroppen  

• Klä dig lätt i vida kläder. Skydda dig mot direkt solljus med svala kläder med långa ärmar 
och byxben, hatt och solglasögon.  

• Svalka kroppen med svala duschar, fuktiga kläder eller kalla omslag.  
• Byt ut ditt täcke och dina lakan mot lätta textilier som är tillverkade av naturmaterial.  

Ta hand om dina närstående 

• Håll kontakt dagligen med släktingar, vänner och grannar som bor ensamma och hjälp 
dem vid behov att skydda sig mot värmen. I synnerhet äldre personer, personer med 
kroniska sjukdomar och personer med nedsatt funktionsförmåga kan behöva hjälp.  

 

Källor: 

Försvarsministeriet: Pahasti poikki (på finska) 
Försvarsministereriet: Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin (på finska) 
THL: Allmänt om skyddsåtgärderna mot hälsoriskerna till följd av svår hetta 
 

  

https://www.defmin.fi/files/1275/Pahasti_poikki_nettiversio.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-071-0
https://my.priimalms.com/id98/course/main/3407081/content-page/Allm%C3%A4nt%20om%20skydds%C3%A5tg%C3%A4rderna%20mot%20h%C3%A4lsoriskerna%20till%20f%C3%B6ljd%20av%20sv%C3%A5r%20hetta
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Vattenavbrott 
 

Ett avbrott i vattendistributionen kan till exempel bero på strömavbrott eller på att vattnet är 
förorenat. Även om det ofta ordnas reservvattendistribution vid avbrott som varar längre än ett 
dygn, skulle det underlätta om hushållen skulle ha ens några liter flaskvatten från butiken i 
reserv.  

En person behöver cirka 2 liter rent dricksvatten per dag. Dessutom behövs det vatten för 
matlagning och hygien. Det totala vattenbehovet är 1–2 hinkar per person och dag.  

Om det inte kommer vatten  

• Förbered dig på situationen med lockförsedda behållare eller 
med kanistrar som du kan hämta vatten med t.ex. från en 
vattenpunkt.  

• Behöver någon hjälp med att transportera vatten?  
• Toaletten kan bara spolas en gång. En sopsäck kan installeras 

i toaletten för behoven. Den använda påsen sorteras i 
blandavfallet.  

Om vattnet är förorenat  

• Förhindra användning av förorenat vatten till exempel genom 
att tejpa en varning om förorenat vatten på kranen.   

• Följ vattentjänstverkets anvisningar om användningen av vatten och eventuella 
uppmaningar att koka det.  

• Använd inte vatten när ledningsnätet kloreras (chockklorering).  
• När det åter finns rent vatten, bör du tänka på att rengöra alla apparater och kärl som 

kan ha utsatts för det förorenade vattnet, såsom t.ex. kaffebryggaren. 

Information om vattendistribution  

• Vattendistributionen kan vara avstängd enligt en plan och husvis. Kontakta 
serviceföretaget för mer information.  

• Besök det lokala vattentjänstverkets webbplats vid alla regionala störningar i 
vattendistributionen. Vattentjänstverket ger information om 
de aktuella vattenavbrotten.  

• Vattenavbrott och omfattande elektriska störningar 
påverkar också hanteringen av avloppsvatten. Följ med 
informationen från vattenverket och myndigheterna.  

Källa: 72 timmar: Beredskap hemma 

 

https://72tuntia.fi/wp-content/uploads/2019/10/Beredskap-hemma-broschyr.pdf
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Reservförråd 

 

Ett reservförråd räcker i minst 72 timmar 

Det är lätt att förbise vikten av reservförråd om man bor i stadsmiljö, där det är nära till butiken 
och man har tillgång till hämtmat. Reservförrådet ska innehålla sådana förnödenheter som man 
behöver dagligen, såsom vatten och mat. Maten ska vara sådan mat som man tycker om och 
som man annars också har hemma. Det är viktigt att man reserverar tillräckligt med mat: hela 
familjen ska klara i minst 72 timmar.   

Som reservförråd lämpar sig mat med lång hållbarhetstid, som går snabbt att tillreda med 
endast lite vatten eller som inte behöver tillredas.   

Reservförrådet är inte ett separat beredskapslager, utan produkterna används i vardagen och 
kompletteras efter behov.   

Reservförråd behövs till exempel i följande situationer:  

• långvarigt strömavbrott  
• olycksfall eller olycka  
• då man inte kan inte gå och handla på grund av sjukdom eller olycka  
• samhället drabbas av strejk eller olycka  
• avbrott i trafikförbindelserna  
• störningar i varudistributionen  
• storm eller översvämning  
• avbrott i betalningssystemen  

Hur mycket mat behövs?  

• Reservera mat för minst tre dygn.  
• Kom ihåg att reservera tillräckligt med mat för husdjur.  
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Vilken typ av mat?  

• Reservförrådet ska bestå av livsmedel som du annars också använder.  
• Reservera också torrfoder, såsom nötter eller torkade frukter.  
• Ha också sådan mat som kan tillredas under ett strömavbrott på till exempel ett 

stormkök. 

Förvaring av maten och matens hållbarhet   

• Använd först färska och känsliga råvaror, såsom mjölk.  
• Öppna inte dörren till kylskåpet eller frysen i onödan, så stannar kylan kvar längre.  
• Det tar upp till flera dagar för frysta livsmedel att smälta från -18 grader till noll grader. 
• Livsmedel som har tinat upp till noll grader kan du tillreda och sedan frysa ner igen.  

Se till att du har mat med bra hållbarhet och som kan ätas utan tillredning.   

• flaskvatten, juicer och saftsoppor   
• färska frukter, grönsaker och rotfrukter samt konserver   
• bröd, knäckebröd, riskakor, skorpor   
• müsli, flingor, nötter, frön   
• torkad frukt, såsom russin, plommon, dadlar   
• sylt, mos   
• mjölk som håller sig i rumstemperatur och växtdrycker   
• fisk-, kött- och bönkonserver   
• mellanmål, kex, choklad, chips   

 

Läs mer om tre dagars reservförråd 

Källa: SPEK: Beredskap i hemmet 

  

https://72tuntia.fi/wp-content/uploads/2020/10/Tre-dagars-reservforrad-broschyr_A5.pdf
https://72tuntia.fi/wp-content/uploads/2020/10/Tre-dagars-reservforrad-broschyr_A5.pdf
https://www.spek.fi/sv/sakerhet/brandsakerhet-och-beredskap-i-hemmet/beredskap-i-hemmet/
https://www.spek.fi/sv/sakerhet/brandsakerhet-och-beredskap-i-hemmet/beredskap-i-hemmet/
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Ta skydd inomhus 
 

 

Hur ska man agera i situationer som kräver skydd inomhus?  

Vid fara och nödsituationer varnar myndigheterna befolkningen med hjälp av ett 
varningsmeddelande och den allmänna farosignalen. Det första man ska göra är att ta skydd 
inomhus och handla enligt anvisningarna för farosituationer. Det räcker oftast för att skydda 
sig. Inomhus betyder hemma, i skolan, på arbetsplatsen eller inne i en annan byggnad.   

Larmanordningar för varning av befolkningen testas den första vardagsmåndagen i månaden kl. 
12.  

Ladda ner appen 112 Suomi på din telefon. 

Lyssna på den allmänna farosignalen  

Exempel på situationer när man måste ta skydd inomhus:  

• brand i närområdet med höga halter av giftig rök  
• gasrisk när det har inträffat en olycka med farliga ämnen i närheten  
• strålningsrisk vid till exempel en kärnkraftsolycka  

 Det är viktigt att ta skydd inomhus  

• Brandgaser som uppstår vid brand är alltid skadliga, och att andas in dem är hälsovådligt 
eller till och med livsfarligt. Brandgaser är lätta att upptäcka.  

• Om du själv upptäcker faran, agera omedelbart: ta skydd inomhus och stäng 
ventilationen.  

• Gör det senast när myndigheten uppmanar till det med den allmänna farosignalen eller 
ett varningsmeddelande.   

• Vissa giftiga gaser kan man upptäcka med till exempel luktsinnet, men inte alla. En del 
farliga ämnen är luktfria och färglösa.  

https://www.youtube.com/watch?v=aSRM1Ke9xAI&t=2s&ab_channel=NouHataKampanja
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Stäng ventilation och täpp till springor  

• Det är viktigt att alla, både hemma och på jobbet, vet hur man stänger den mekaniska 
ventilationen.  Alla fastigheter har inte mekanisk ventilation och i vissa fastigheter är det 
endast fastighetsservicen som kan stänga av ventilationen.  

• När det är nödvändigt att ta skydd inomhus ska utrymmet tätas så bra 
som möjligt.  

• Dörrar, fönster och ventilationsöppningar täpps till med till 
exempel plastfolie eller ventilationstejp. Det här minskar 
mängden rök, gaser eller radioaktiva partiklar som tränger in.  

 

 

Vet du var avbrytaren till ventilationen finns?  

• Eftersom farlig rök eller gas sprider sig tämligen snabbt utomhus ska de boende eller 
personalen kunna stänga ventilationen själva. Det här förutsätter att man vet var 
avbrytaren till ventilationen finns och att alla har tillgång till den.  

• Att installera en nödstoppsknapp i till exempel 
hallen är en bra lösning för att alla ska kunna 
stänga ventilationen i farliga situationer.  

 

 

 

Skyddsrum  

Det första man ska göra är att ta skydd inomhus och handla enligt anvisningarna. Det räcker 
oftast för att skydda sig. Det finns också skyddsrum, främst i städer och tätorter.  

• Under undantagsförhållanden kan man behöva använda skyddsrum. Skyddsrummen tas i 
bruk genom myndighetsbeslut.  

• Ett modernt skyddsrum ger, då det är i användningsskick, skydd mot strålning, giftiga 
ämnen, ras och verkningar av vapen.  

• Det internationella märket för befolkningsskydd är en blå triangel på ett orange botten 
(se bilden ovan). Märket guidar dig till skyddsrummet.  
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Skyddsrum i bostadsfastigheter  

• De flesta skyddsrummen finns i bostadshus och allmänna byggnader. De är traditionella 
skyddsrum som ofta är byggda i källarvåningen.  

• Skyddsrummets ägare eller innehavare ansvarar för skyddsrummets underhåll och 
iståndsättning. För att underhålla skyddsrummet och sköta om befolkningsskyddet 
utnämner husbolagets styrelse eller fastighetens ägare en skötare av 
befolkningsskyddsrummet.  

• Om skyddsrummet används för andra ändamål än som befolkningsskydd ska det kunna 
iståndsättas för användning som befolkningsskydd inom 72 timmar.  

Gemensamma skyddsrum  

• De gemensamma skyddsrummen är bergskyddsrum som är reserverade för personer i 
bostadsaktiebolag eller företag, förvaltningar och anstalter.  

• De allmänna skyddsrummen är i allmänt bruk och är avsedda för den rörliga 
befolkningen och för dem som inte har ett skyddsrum hemma eller på arbetsplatsen. 
Dessa finns främst i Helsingfors. 

Jodtabletter 

• Ackumulering av radioaktiv jod i sköldkörteln kan minskas genom att man tar en 
jodtablett. 

• Jodtabletter rekommenderas att förvara hemma för barn och vuxna upp till 40 år. De 
ska endast tas på uppmaning av myndigheterna för att säkerställa rätt tajming. 

• Jodtabletter kan köpas på apotek för 3 till 40 åringar. Den offentliga hälsovården skaffar 
jodtabletter lämpliga för barn under 3 år och distribuerar dem till föräldrarna. 

• Följ instruktionerna på förpackningen vid dosering. 

 

Läs instruktioner om jodtabletter på Strålsäkerhetscentralens hemsida. 

 

Källor 
Strålsäkerhetscentralen: Vistelse inomhus minskar stråldosen 
SPEK: Att ta skydd inomhus 
Strålsäkerhetscentralen: Jodtabletter 
Helsingfors stad: Befolkningsskydd 
UPL: Skyddsrum video (på finska) 

  

https://www.stuk.fi/web/sv/teman/stralrisk/vad-man-skall-gora-vid-stralrisk/jodtabletter
https://www.stuk.fi/web/sv/teman/stralrisk/vad-man-skall-gora-vid-stralrisk/vistelse-inomhus-minskar-straldosen
https://www.spek.fi/sv/sakerhet/brandsakerhet-och-beredskap-i-hemmet/att-ta-skydd-inomhus/
https://www.spek.fi/sv/sakerhet/brandsakerhet-och-beredskap-i-hemmet/att-ta-skydd-inomhus/
https://www.stuk.fi/web/sv/teman/stralrisk/vad-man-skall-gora-vid-stralrisk/jodtabletter
https://www.hel.fi/turva/sv/beredskap/skyddsrum/
https://www.hel.fi/turva/sv/beredskap/skyddsrum/
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Smittsamma sjukdomar 

 

 

 

En smittsam sjukdom kan orsakas av virus, bakterier, parasiter eller svampar.   

De vanligaste smittsamma sjukdomarna är olika luftvägsinfektioner, såsom snuva. Infektioner i 
matsmältningskanalen orsakas av många slags mikrober, varav till exempel norovirus och 
campylobacter är betydelsefulla.   

Man talar om en epidemi när många i ett visst område smittas av en sjukdom. En pandemi är en 
epidemi som sprider sig över stora delar av världen.   

Pandemier har orsakats av bland annat coronaviruset, svininfluensan och influensan som 
kallades spanska sjukan och som spred sig över hela världen under första världskriget och 
dödade tiotals miljoner människor.  

Var och en kan för sin del förbereda sig på smittsamma sjukdomar:  

• håll alltid en god hygien  
• ta nödvändiga vaccinationer i tid  
• kontrollera smittskyddssituationen innan du reser  
• ha handsprit och ansiktsmasker hemma  
• kom också ihåg dina egna receptbelagda mediciner och läkemedel för olika symtom  
• pass för sällskapsdjur (krävs för införsel och vid resa), samt nödvändiga vaccinationer  

  



23 
 

Tvätta alltid händerna  

• när du kommer in efter att ha varit utomhus  
• före matlagning och innan du äter  
• efter toalettbesök eller blöjbyte  
• efter att du har snutit dig, hostat eller nyst  
• när du har vidrört samma ytor som en förkyld person  

Kom ihåg att använda tvål. Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte alldeles nyss har 
tvättat händerna. En god handhygien är också det viktigaste sättet att förhindra magsjukdomar 
och turistdiarré.  

Titta på videon om att tvätta händerna  

 

Hosta rätt  

• Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser.  
• Hosta och nys mot armvecket om du inte har en näsduk till hands.  
• Släng omedelbart den använda näsduken i soporna.  
• Ett mun-näsa-skydd för engångsbruk skyddar andra från smitt om du hostar och nyser.  

  

Titta på videon om att hosta rätt  

 
Källor 
SPEK: Kodin turvaopas, pandemia (på finska) 
THL: Allmänna hygienregler 
THL: Sjukdomar och bekämpning 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vun5Mybn-SA&ab_channel=Terveydenjahyvinvoinninlaitos
https://www.youtube.com/watch?v=hBFK05g5H80&ab_channel=Terveydenjahyvinvoinninlaitos
https://www.kodinturvaopas.fi/hyvinvointi/pandemia/
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/sjukdomar-och-bekampning/anvisningar-for-forebyggande-och-bekampning-av-infektioner/allmanna-hygienregler
https://my.priimalms.com/id98/course/main/3407081/content-page/Sjukdomar%20och%20bek%C3%A4mpning
https://my.priimalms.com/id98/course/main/3407081/content-page/Sjukdomar%20och%20bek%C3%A4mpning
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Kommunikation och rätt information i händelse 

av störningar 
 

Kommunikation i händelse av störningar  

Vårt kommunikations- och informationssamhälle är beroende av elektricitet, datateknik och 
datanät. En störning i elnätet påverkar vår vardag omedelbart. Batterier blir urladdade och man 
kommer inte åt internet.  

För kommunikation behöver du:  

• en batteridriven radio och reservbatterier  
• en laddad telefon  
• reservbatteri eller fulladdad powerbank för 

telefonen  

Sociala mediekanaler för räddningsmyndigheten i ditt område är en tillförlitlig informationskälla. 
I en allvarlig situation informerar också Yle via sina kanaler. Det är också viktigt att du håller 
kontakt med din familj och dina vänner. I en nödsituation ska du alltid ringa nödnumret 112. 

 

Kom ihåg att all information inte är korrekt  

Stater och organisationer kan ge vilseledande information för att påverka våra värderingar och 
handlingsmodeller. Syftet att försämra vår förmåga att klara av kriser.  

Det bästa sättet att skydda dig mot felaktig 
information är källkritik:  

• Är det fakta eller åsikter?  
• Vad är syftet med informationen?  
• Vem är avsändaren?  
• Är källan trovärdig?  
• Finns informationen någon annanstans?  
• Är informationen ny eller gammal och varför 

finns den  
just nu?  

Vad du själv kan göra:  

• Sök information – det bästa sättet för att hitta korrekt information är att jämföra olika 
källor.  

• Tro inte på rykten – använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer.  
• Sprid inte rykten – verkar informationen inte trovärdig, sprid den inte vidare.  

https://112.fi/sv/nodnumret-112
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Informationspåverkan 

Syftet med informationspåverkan är att målinriktat och systematiskt påverka den allmänna 

opinionen, människors agerande och beslutsfattare och därigenom hela samhällets 

funktionsförmåga. Informationspåverkan kan till exempel användas för att avleda uppmärksamhet, 

förvränga en lägesbild, avskräcka, skapa oro eller vrede, eller undergräva allmänhetens förhållande 

och förtroende till myndigheterna. All felaktig information är ändå inte informationspåverkan. 

 

Det finns olika nivåer av informationspåverkan:  

• Desinformation och falskt innehåll (t.ex. bildförfalskningar på sociala medier) Falsk 

information kan skapas och delas av vem som helst och förekommer mycket på sociala 

medier. Var och en kan motverka desinformation, till exempel genom att undvika att dela 

tvivelaktigt innehåll samt att rapportera sådant till webbplatsens administratör. 

• Målinriktad, manipulativ informationspåverkan (t.ex. samordnade 

smutskastningskampanjer eller påtryckningar av flera aktörer)  
Planerad verksamhet som använder en mängd olika metoder för att påverka människors 

beteende. Myndigheter och andra aktörer, som iakttar informationsmiljön och skapar en 

lägesbild av den, har huvudansvaret för att motverka målinriktad informationspåverkan. 

Även bl.a. medierna bidrar till att skapa lägesbilden av informationsmiljön. 

• Störningsverksamhet av främmande makt (t.ex. störning vid val, kränkning av luftrum 

osv.) 
Verksamhet som använder målinriktade, obehöriga metoder. Ansvaret för motåtgärder ligger 

endast hos myndigheterna och statsledningen på det sätt som lagen föreskriver. 
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Så här kan du skydda dig mot informationspåverkan: 

• Välj dina källor med omsorg, särskilt i exceptionella situationer och kriser. 

• Det är normalt att reagera på informationspåverkan med ångest, oro och negativa känslor, 

såsom vrede.  

• Det enklaste sättet att skydda sig är att minska sin exponering för sociala medier.  

• När du går in på sociala medier, påminn dig själv om att du med största sannolikhet kommer 

att utsätts för manipulation och falskt innehåll. 

• Identifiera rykten och spekulation – även i inhemska medier. 

• Öka inte desinformationens synlighet och interagera inte med skadliga aktörer, utan 

rapportera skadligt innehåll till administratören.  

• Fokusera på åtgärder: fundera på hurdan verksamhet som är nyttig och konstruktiv. 

Kontrollera din beredskap och hjälp andra människor att förbereda sig. 

 

Källor: 

 
SPEK: Beredskap i hemmet 
MSB: Om krisen eller kriget kommer 
YLE: Valheenpaljastaja: Mitä valeuutiset ovat ja mitä ne eivät ole (på finska) 
YLE: Kenen totuus on oikea totuus? Älä jää yhden median varaan (på finska) 
Statsrådets kansli: Att möta informationspåverkan, handbok för kommunikatörer 
Trafikom: Tips om hur man känner igen informationspåverkan 
 

  

https://www.spek.fi/sv/sakerhet/brandsakerhet-och-beredskap-i-hemmet/beredskap-i-hemmet/
https://rib.msb.se/filer/pdf/28494.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/26/valheenpaljastaja-mita-valeuutiset-ovat-ja-mita-ne-eivat-ole
https://yle.fi/uutiset/3-8367150
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-731-4
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sv/aktuellt/anvisningar-och-guider/anvisning-tips-om-hur-man-kanner-igen-informationspaverkan-var
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Datasäkerhet 

 
Var och en berörs numera av datasäkerhetsfrågor. Genom att handla säkert kan vi tillsammans 
förbättra datasäkerheten för både individen och samhället.  

Datasäkerhet omfattar datakryptering, säkerhetskopiering, brandvägg, antivirus och 
användning av certifikat.   

Sociala medier  

• Publicera inte din e-postadress, hemadress, ditt telefonnummer, födelsedatum eller 
privata foton på sociala medier. 

• Undvik att dela din plats på sociala medier. Då förhindrar du att brottslingar får reda på 
att ditt hem är tomt och obevakat.  

• Var uppmärksam på vilka länkar du klickar på! Länkarna kan innehålla skadlig kod eller 
virus. 

Säkert på webben  

• Känn igen och se upp för nätfiskeförsök.  
• Klicka med omdöme för att undvika angrepp med skadliga program.  
• Säkerhetskopiera data och håll din programvara uppdaterad.  
• Använd säkra program för videosamtal.  
• Sprid inte felaktig information. Kontrollera informationskällan.  
• Använd starka lösenord.  
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Säkert lösenord  

• Ju längre lösenord, desto säkrare är det.  
• Ett bra lösenord är lätt att komma ihåg, men svårt att gissa.  
• En hel mening är ett bra lösenord.  
• Använd versaler och specialtecken i lösenordet.  
• Stavfel, dialekt, talspråkliga uttryck och ordlekar gör lösenordet ännu bättre.  
• Använd lösenordsprogram eller skapa eget lösenord för varje tjänst.  
• Satsa på viktiga lösenord som du använder för att återställa bortglömda lösenord, till 

exempel lösenordet för e-posten.  
• Ge aldrig ut dina lösenord – inte ens myndigheterna frågar efter dina lösenord!  

Skydda dina pengar  

• Betala online endast via säkra anslutningar.  
• Använd välrenommerade webbplatser.  
• Klicka inte på länken i en e-postreklam. Om du vill besöka webbplatsen, skriv in 

tjänstens www-adress direkt i webbläsarens adressfält.  
• Betala dina onlineköp helst med kreditkort. Om du har betalat med kreditkort och du 

inte får de beställda varorna, kan du ansöka om att få pengarna tillbaka direkt från 
kreditgivaren.  

Barnens datasäkerhet  

• Visa intresse för vilka typer av webbplatser ditt barn besöker, och vilka appar på sociala 
medier barnet använder.  

• Ta dig tid för att diskutera webbsäkerhet med ditt barn. Då kan du få reda på om det 
finns något på webben eller sociala medier som ditt barn funderar på eller känner ångest 
över.  

• Berätta för ditt barn om säkerhet på och utanför webben.  

 

Källor: 
 
SPEK: Kodin turvaopas, tieto- ja kyberturvallisuus haltuun (på finska) 
Cybersäkerhetscentret: Ju längre desto bättre - Så här skapar du ett bra lösenord 
Försvarsutbildningsföreningen: Kyberin taskutieto (på finska) 
 
 
 
 

https://www.kodinturvaopas.fi/kyberturvallisuus/tietoyhteiskunta-on-haavoittuvainen/
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sv/aktuellt/anvisningar-och-guider/ju-langre-desto-battre-sa-har-skapar-du-ett-bra-losenord
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/53510/978-951-39-7009-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Gemenskap och mental beredskap 
 

 

Gemenskap vid störningar 

• Håll kontakten med grannar, familj och vänner. De kan behöva hjälp vid störningar.  
• Även en liten hjälpande gärning kan vara viktigt för någon annan.   
• Fråga också främmande människor hur du kan hjälpa.  

 

Mental beredskap 

En kris innebär att man befinner sig i en så svår livssituation att man inte direkt vet hur man ska 
klara den. Den som befinner sig i en kris kan vara mycket skärrad och skakad. En kris orsakas 
vanligtvis av en plötslig och oväntad händelse som man kanske inte ens kunnat förbereda sig 
inför.  

Även märkliga och skrämmande känslor som man kan uppleva under en kris är normala och 
befogade. Det är normala reaktioner på en avvikande händelse, det vill säga den som orsakade 
krisen.   
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Hur kan man hjälpa sig själv i en kris?  

• Prata om händelsen med någon närstående.  
• Man kan också ge uttryck för sina känslor till exempel genom att rita, skriva eller lyssna 

på musik. Att uttrycka känslor bidrar till återhämtning.  
• Äta och sova tillräckligt.  
• Undvika användning av rusmedel.  
• Söka utomstående hjälp vid behov.  

Att hjälpa någon annan – mental första hjälpen  

• Närma dig, bedöm och hjälp till i en krissituation. Om en person verkar vara i behov av 
hjälp, närma dig denna och berätta om din oro.  

• När du har bedömt att det inte föreligger någon omedelbar fara, kan du fråga personen 
hur denna mår och hur länge personen varit i det aktuella tillståndet. Det är viktigt att 
lyssna med öppet sinne och utan att döma, så att personen känner sig hörd och 
förstådd.  

• Stöd personen och ge information. Fråga hur du kan hjälpa och stöda personen.  
• Uppmuntra personen att ta hand om sig själv  
• och att söka professionell hjälp om det behövs. 

Var kan man få stöd i en krissituation?  

• Ring alltid 112 i en nödsituation.  
• Be om hjälp av grannar och närstående personer.  
• Organisationer ger stöd i olika situationer.  

Källor: 
 
Mieli ry: Kriisistä kohti selviytymistä (på finska) 
FRK: Psykisk överlevnad i en krissituation 
Kris och sorg, Psykosociala förbundet 
 
 
 
 

 
 

  

https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/nuorten-kriisit/kriisist%C3%A4-selviytymiseen
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/nuorten-kriisit/kriisist%C3%A4-selviytymiseen
https://www.rodakorset.fi/sok-stod-och-hjalp/psykiska-forsta-hjalpen/sa-har-overlever-du-psykiskt-i-en-krissituation/?_ga=2.248837582.891194690.1679313109-480596160.1666251599&_gl=1*16zevuh*_ga*NDgwNTk2MTYwLjE2NjYyNTE1OTk.*_ga_FMVLRNR4HM*MTY3OTMxMzEwOC4xMS4wLjE2NzkzMTMxMDguMC4wLjA.
https://www.fspc.fi/sites/default/files/kris_och_sorg_0.pdf
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Instruktioner 
 

Intyg till deltagare 

Om du vill kan du ge ett intyg till dem som deltagit i evenemanget. 

 

Mall för intyget finns på adressen 72timmar.fi/material. 

• Ange deltagarens namn och orten för evenemanget i intyget om det är fråga om ett 

fysiskt evenemang. 

• Om det är fråga om ett webbinarium kan du lämna fältet för orten tomt och skicka 

intyget som pdf per e-post. 

 

 

 


