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I likhet med flere andre samfunnsaktører, har Røde Kors 
lenge vært opptatt av at beredskapsarbeidet i kommunene 
må ta høyde for at været blir mer voldsomt og uforutsigbart. 
Ekstremvær skaper utfordringer på alle nivåer i samfunnet. 
Det blir både varmere, villere og våtere, men også tørrere. 
For Norges innbyggere betyr dette nye risikoer: uforutsette 
hendelser kan i verste fall ramme liv og helse. 
 
Røde Kors har i vårt samfunnsoppdrag at vi skal være en 
kompetent, tydelig og synlig beredskapsaktør som skaper 
trygghet i lokalsamfunnet og redder liv. For å lykkes med 
det, må vi planlegge godt, samarbeide med kommuner og 
nødetater og opplyse befolkningen. Slik sikrer vi at vi alle 
er best mulig forberedt dersom en akutt situasjon eller 
krise oppstår.
 
I året som gikk så vi tydelig at den utviklingen vi og andre 
lenge har advart mot, ikke er noe fjernt framtidsscenario. 
Klimaendringene skjer raskt og ekstreme værtyper kan ofte 
ramme hardt. Når været blir mer ekstremt, blir også 
oppdragene Røde Kors deltar på mer omfattende og 
komplekse og dermed også mer krevende. I 2018 erfarte 
vi at menneskeliv og verdier ble truet av flommer, skred 
og skogbranner. 
 
Røde Kors skal være en god, lokal beredskapspartner for 
kommunene og bidra til å redde liv og støtte nødetatene når 
de trenger ekstra hjelp i krevende situasjoner. Beredskapsåret 
2018 bød på en rekke utfordringer. Foreløpige tall for 2018 
viser at Røde Kors deltok på 1.742 søk- og redningsoppdrag 
rundt omkring i hele landet. Det krever mye av våre 
frivillige. Vår beredskapsinnsats dekker mange områder. 
Hjelpekorpset bistår i krevende operasjoner over hele landet, 
vi rekrutterer blodgivere, vi driver førstehjelpsopplæring og 
kunnskapsspredning – for å nevne noe.
 
Stadig flere kommuner inngår samarbeidsavtaler med 
frivilligheten om beredskap, men fortsatt er det kun 220 av 
landets kommuner som har signert disse. Våre erfaringer 
viser at der samarbeidet er konkretisert i en avtale, er både 

Større utfordringer krever god, 
lokal beredskap

kommunene og Røde Kors best forberedt på hendelser som 
kan ramme. Det er viktig at kommunene tar framtidige 
risikoutfordringer på alvor. Det er både et politisk og et 
administrativt ansvar i kommunene å sikre at de nødvendige 
planene er på plass. 
 
I fjor høst ble NATO-øvelsen «Trident Juncture» avholdt i 
Norge, og Røde Kors var blant aktørene som deltok. Øvelsen 
bidro både til økt oppmerksomhet om totalforsvaret og om 
hvordan vi best ruster oss for en krig eller krise. I en 
krevende, hybrid sikkerhetssituasjon er det godt å se at 
samarbeidet mellom de sivile aktørene og forsvaret gjør 
Norge i stand til å takle kriser. En slik øvelse viser oss hva vi 
er gode på og hva vi må jobbe mer med. Vi lærte mye av 
denne øvelsen som vi nå jobber med å følge opp for å sikre 
at vi er enda bedre forberedt dersom det en dag skulle 
smelle på ordentlig. 
 
66 prosent av Norges befolkning tror det vil inntreffe 
uforutsette hendelser i tiden som kommer, ifølge en ny 
undersøkelse utført av Respons Analyse. Hva betyr det for 
kommunene og oss som enkeltmennesker? Det er det verdt å 
bruke litt tid på å vurdere. Har du nok vann stående dersom 
du må klare deg 72 timer uten rent drikkevann i springen? 
Hva gjør du om strømmen går? Slike spørsmål arbeider Røde 
Kors og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
med for å sørge for at befolkningen er best mulig rustet til å 
klare seg gjennom kriser. Er du og jeg bedre forberedt, er 
også vi som samfunn mer motstandsdyktig når storm, 
strømbrudd eller brann rammer. 
 

Bernt G. Apeland
Generalsekretær i Røde Kors
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Skredgruppen i Lyngen Røde Kors reddet 28. mars ned 8 sveitsiske og finske skiturister fra fjellet Kavringtinden. 
En av de sveitsiske turistene hadde falt i en steinur og fått skader i hofta. Foto: Lyngen Røde Kors Hjelpekorps 

På grunn av et isglasert fjell og kraftig vind måtte den skadde fraktes ned med tau flere hundre meter. Kreativitet og lokalkunnskap førte alle i sikkerhet. 
Foto: Lyngen Røde Kors
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Værvariasjonene var store over hele 
landet i 2018. Vinteren var svært snøfylt, 
sommeren tørr og varm, og høsten 
særdeles fuktig. Frivillige i Røde Kors har 
fått bryne seg på store kontraster i året 
som gikk. 

Ifølge Metrologisk institutt1 var nedbørsmengdene i januar 
115 % av normalen. Flere steder på Østlandet og Sørlandet 
var mengden på hele 200–300 % av normalen. Snøkaoset 
førte til stengte veier og store utfordringer. 

I april varslet Norges Vassdrags- og energidirektorat faregrad 
5 for snøskred, som er den høyeste faregraden. Alle 
beredskapsaktørene i Nordland mobiliserte storstilt og satt 
inn nødvendige tiltak for å kunne håndtere situasjonen. 
Nordland Røde Kors er med i fylkesberedskapsrådet og 
kunne bidra med sin kompetanse i denne situasjonen. 
I løpet av 2018 deltok frivillige fra Røde Kors i totalt 42 

Kontrastenes år
– fra snøstorm og flom til tørke og brann

1.   https://www.met.no/publikasjoner/met-info
2.      http://www.nodnett.no/globalassets/artikkelbilder/2018/nodnett_   

  erfaringer-etter-skogbranner-2018.pdf
Totalt 17 frivillige fra Røde Kors var i aksjon til langt på natt. 
Foto: Røde Kors

«Dette er en situasjon vi 
aldri har opplevd før.» 

– Anne Rygh Pedersen, avdelingsleder i Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap om skogbrannene 
til NRK 16. juni 2018. 

snøskredaksjoner. Det er en økning på 20 aksjoner fra året 
før, som må sees i sammenheng med en sen og solfylt påske 
med mye ferdsel i vinterfjellet. 

Den varme og nedbørsfattige sommeren førte til voldsom 
tørke og den mest ekstreme skogbrannperioden landet vårt 
noen gang har opplevd. Foreløpige tall viser om lag en 
dobling i antall skogbranner fra året før.2 Frivillige i Røde 
Kors hjalp til på 50 oppdrag, og erfaringene fra i sommer blir 
viktig i det videre samarbeidet med kommunene om hvordan 
frivilligheten kan bidra best mulig ved lignende hendelser. 

Mye nedbør og høy temperatur ledet til unormalt store 
vannmengder på høsten. Særlig voldsomt gikk det for seg på 
Sjåk. Da flommen herjet som verst sto frivillige fra Skjåk 
Røde Kors på til lang ut i nattetimene. 

Mer ekstreme værforhold setter beredskapen og frivilligheten 
på prøve. Stadig økende kontraster i hvilke forhold vi står 
overfor må få konsekvenser for hvordan kommunene 
planlegger for og øver til hendelser der vi alle må spille på 
lag for å sikre befolkningen. 
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Mange av aksjonene Røde Kors deltar i 
skjer midt iblant oss, i byer og tettsteder. 
Foreløpige tall for 2018 viser at Røde Kors 
sine frivillige ved flest anledninger har 
bistått i arbeidet med å lete etter personer 
i selvmordsfare. Det finnes over 30 ulike 
kategorier for savnede som letes etter, 
oversikten viser de seks største gruppene. 
Hensikten med fremstillingen er å vise 
kompleksiteten i aksjoner våre frivillige 
deltar i. 

Hvem leter Røde Kors etter?

Beredskapsorganisasjonen 
Røde Kors i 2018

•  161 760 medlemmer

•  43 000 frivillige 

•  380 lokalforeninger 

•  Samarbeidsavtaler med 220 kommuner

•  Røde Kors Hjelpekorps har 5843 aktive 
frivillige i 301 lokale hjelpekorps

•  Grunnopplæringen for frivillige i 
hjelpekorpset er på 62 timer. Skal man 
delta på aksjoner kommer det opplæring 
på 21 timer i tillegg, samt 18 timer om 
man skal delta på vinteraksjoner

1800

1600

1400
2016 2017 2018

Søk- og redningsoppdrag

Kategori savnet

Fotturist

Økt selvmordsfare

Demente

Skiløper (terreng)

Mentalt syk

Barn (1–15 år)

2016  2017  2018* Totalt 

84 84 28 196

76 78 49 203 

45 46 36 127

40 37 29 106

24 40 20 84

20 20 11 51

Tabellen viser antall registrerte oppdrag der 
Hjelpekorpset har bistått Hovedrednings-
sentralen (HRS) og nødetatene 
(Politi/Helse/Brann).

Rekordpåske
Fjorårets påske var sen, fin og travel for frivillige i Røde 
Kors. Antallet behandlede skader doblet seg fra året før, 
og endte på samme nivå som for rekordpåsken i 2013. 
Røde Kors rykket i løpet av påsken ut på 386 søk- og 
redningsoppdrag, og behandlet 987 skader på Røde Kors-
hyttene og ellers der Røde Kors var til stede i påskefjellet. 
Heldigvis var det ikke mange alvorlige hendelser til tross for 
at skredfaren var stor flere steder.

Til tross for mange oppdrag bidro det fine været og 
forholdene til at det likevel ikke var så hektisk for våre 
mannskaper som det kunne ha vært med en så stor 
oppdragsmengde. De fleste av Røde Kors sine frivillige 
meldte om en kjempepåske på fjellet. Det ble i løpet av 
påsken registrert 3386 tjenestetimer, noe som tilsvarer 
451 dagsverk.

*(t.o.m august) 
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Endrede værforhold setter samfunnet og 
beredskapen på prøve. Seniorforsker 
Grete Hovelsrud ved CICERO Senter for 
klimaforskning, svarer Røde Kors om tiden 
som gikk og tiden som kommer. 

Hva har preget beredskapsåret 2018 sett fra 
CICEROs ståsted? 
2018 var preget av mye ekstremvær med lange tørkeperioder 
om sommeren, store snømengder om vinteren og nedbør som 
forårsaket flom. Liv gikk tapt og mange ble usikre på om vi 
er klare for hva klimaendringene vil bringe i framtiden. 

Vi har sett at klimatilpasning får en nye mening når bønder 
må slakte ned dyr på grunn av fórmangel, og snøskred går 
på nye steder. 

Klimatilpasning med planer for hvordan kommuner og andre 
aktører forbereder seg på denne type ekstremvær blir mer og 
mer nødvendig. Dette er en beredskap som sikrer 
kommunenes innbyggere og kritisk infrastruktur. 

Beredskap for å kunne håndtere økt ekstremvær, gjennom 
gode planer for tilpasning vil også gjøre samfunnet mer 
forberedt i framtiden. Det betyr at samfunnet ikke kun må 
gjøre tiltak etter en hendelse har skjedd, men må være i 
forkant. Det er krevende for en kommune eller lokalsamfunn, 
eller for en saks skyld staten, å vite hvor og når tiltak må 
settes inn fordi klimaendringene skaper værmønstre vi ikke 
er vant til eller har sett før. Det betyr at god tilpasning bygger 
på kunnskap fra flere hold. Det er ikke godt nok å se på 
framskrivinger mange tiår fram i tid, og lage klima-
tilpasningsplaner deretter. Det er viktig å bruke kunnskapen 
vi har i dag om hva slags beredskap vi har til å møte endra 
større endringer i vær og klima.

Hvilke utfordringer må vi være ekstra 
oppmerksomme på i tiden som kommer?
Effektene av klimaendringene det er mest sannsynlig at vi vil 
oppleve framover er kraftigere nedbør, flere og større 
regnflommer, stigende havnivå og flere jord-, flom- og 
sørpeskred. Den kraftige nedbøren blir også kraftigere. 
Nedbørintensitet ved kraftig nedbør er ventet å øke med 
19 % (spenn mellom 12 og 25 %). Høyere temperaturer betyr 
generelt sett kortere snøsesong i Norge og Arktis, altså at 

Villere vær 
– samfunnet må være i forkant 

snøen vil legge seg senere og smelte tidligere, og mindre 
snømengde når det er snø. Likevel vil naturlig variasjon føre 
til enkeltår med betydelig snøfall i kystnære lavlandsområder, 
slik Østlandet opplevde vinteren 2018. Endringer i flommer 
vil variere etter region og om elver domineres av 
regnflommer eller snøsmelting.

Mer usikre endringer er for eksempel økt fare for 
sommertørke, redusert fare for tørrsnøskred, økt fare for 
våtsnøskred, flere vinterisganger og flere kvikkleireskred. 
Oftere og mer intensiv kraftig nedbør vil gi økt hyppighet av 
skred i bratt terreng, både jordskred og flomskred. 
Kvikkleireskred kan også påvirkes av klimaendringer siden 
risikoen økes ved langvarige nedbørsperioder og stor 
vannføring. Klimaendringene vil i hovedsak påvirke områder 
som allerede i dag opplever skred, men endret nedbørs-
mønster vil også kunne øke risikoen for flomskred og 
sørpeskred i områder som ikke har vært utsatt tidligere.

Ved situasjoner med kraftig nedbør er det ofte at ledninger 
eller renseanlegg som mottar overvann og spillvann ikke 
klarer å ta unna nok vann (NOU 2015:16). Overløp til 
vassdrag eller sjøområder kan resultere i spredning av 
bakterier og parasitter. Drikkevannsledningen ligger ofte i 
samme grøft som avløpsledningen, som ofte også lekker. 
(Folkehelseinstituttet, 2018). Sannsynligheten for 
tørkesomrer er ventet å øke, noe som vil gi markvann-
underskudd, lav grunnvannstand og risiko for perioder med 
knapphet på trygt drikkevann.

Klimaendringer i Norge vil påvirke mange sektorer. Flere 
undersøkelser har vist at de klimabestemte produksjons-
betingelsene for jordbruk, skogbruk, fiskeri og oppdrett på 
sikt trolig vil utvikle seg negativt, og risikoen for naturskade 
i alle sektorer vil øke vesentlig, om ikke tilpasningstiltak blir 
iverksatt. Det at variasjonene er så store mellom regioner og 
lokalsamfunn og fra sesong til sesong og mellom år er 
krevende for samfunnet.

Dette er en utfordring som de nasjonale aktørene må ta på 
alvor – one size does not fit all. Beredskapen i form av 
klimatilpasningstiltak må skreddersys for de ulike områdene 
og ulike ekstremhendelser. Samtidig må vi være forberedt på 
at nye ekstremværhendelser i nye områder. Det er derfor 
viktig at klimatilpasningskunnskap økes.
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Sommeren 2018 brant det i store deler av 
Europa. Flammer spredte seg raskt på 
grunn av tørke og vind. I Norge bistod 
Røde Kors, med Hjelpekorpset i spissen, 
brannvesenet i hele 50 oppdrag i Norge i 
tillegg til støtte til Svensk Røde Kors. 

Skogbrannfare i alle fylker 
I slutten av juli ble det meldt om skogbrannfare over hele 
landet. Frivillige i Røde Kors var involvert i slokking og 
etterslokking av skogbranner en rekke steder, og bidro blant 
annet med frakting av brannslanger og annet nødvendig 
utstyr, vakthold og transport i terrenget. 

Selv om Røde Kors sin innsats i slokkearbeidet foregår som 
bistand til kommunen ved lokalt brannvesen, har vi også selv 
et ansvar for eget mannskap og deres sikkerhet. Erfaringene 
fra i sommer er i hovedsak at dialogen med brannvesenet har 
fungert godt, og at brannvesenet har god oversikt over hvilke 
oppgaver de kan sette de frivillige til i en slik situasjon. 
 

Da deler av Norge gikk opp i flammer

Krav til bekledning

•  Hodeplagg (caps) – hjelm ved fare  
for veltende trær, master eller  
fallende kabler.

•  Halstørkle til å trekke over munn og 
nese, helst støvmaske.

•  Klær av naturfiber som bomull, lette  
og heldekkende.

•  Arbeidshansker.

•  Støvler av lær med en god såle, ikke 
gummistøvler eller joggesko.

•  Det er viktig at man ikke bruker 
kunststoff (som fleece) eller gummi, 

 da dette kan smelte.

Frivillige i Norges Røde Kors bisto svenske brannmannskaper som 
sanitetsvakter under skogbranner i Østersund-området. 
Foto: Maria Pile Svåsand/Røde Kors 

Hjelpekorpsere fra tre distrikt til Sverige
Våre naboer i øst opplevde også store utfordringer med en 
tørr og varm sommer. Svensk Røde Kors så seg nødt til å be 
Norges Røde Kors om hjelp. I perioden 26.–28. juli bidro 
Norges Røde Kors med frivillige fra Hjelpekorpsene i 
Hedmark, Oppland og Trøndelag som reiste over til Mora i 
Dalarna for å bistå som sanitetsvakter. Da forespørselen kom, 
tok det kun få timer å samle sammen et team som ville hjelpe 
til på andre siden av grensen.

Bidrag og erfaringer fra Telemark
Hele 34 av de 50 skogbrannoppdragene Røde Kors var 
involvert i fant sted i Telemark. Frivillige i Telemark Røde 
Kors la ned nesten 1000 timer i arbeidsinnsats, og bidro blant 
annet med: 

– utlån av utstyr og ATV
– transport av utstyr
– forpleining
– logistikk
– etterslukking
– vakthold
– føring av mannskapslister 
– bakvakt for brannvesenet
– førstehjelpspost
– rulling og vasking av brannslanger 
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Erfaringer fra brannsommeren 2018
Røde Kors har tatt med seg flere læringspunkter etter 
skogbrannene. Det gjelder både utkalling av mannskap og 
håndtering av hendelser på tvers av kommunegrenser. 
Samarbeid med brannvesenet i et slikt omfang er nytt for 
organisasjonen. Flere kommuner og lokalforeninger har nå 
innført rutiner og har styrket samarbeidet ytterligere. Det er 
gode eksempler til etterfølgelse. 

I Drangedal hadde Røde Kors representanter i kommunens 
kriseledelse, hvor samarbeidet fungerte godt. I Tokke har 
kommunen og Røde Kors avtalt at Røde Kors i tiden 
fremover blir med på skogbrannøvelser med lokalt 
brannvesen. Begge eksemplene understreker behovet for å ha 
en samarbeidsavtale om beredskap med kommunen, men 
også det å øve sammen. 

Befolkningens inntrykk av håndteringen av 
sommerens skogbranner 
I en befolkningsundersøkelse gjennomført av Sentio Research 
Group på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB)3 svarte over 74 prosent av befolkningen at 
de har et godt/svært godt inntrykk av myndighetenes 
håndtering av skogbrannene i sommer. 

Samtidig mente hele 18 prosent at de ikke fikk god nok 
informasjon fra myndighetene om skogbrannfaren. For 
flertallet av befolkningen (72 %) gjorde skogbrannfaren at de 
tok noen forholdsregler i sommer, som for eksempel å ikke 
grille, mens 26 prosent ikke endret vaner på grunn av 
skogbrannfaren. 

3.   https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/nyheter/dsb_sentio_no_   
  omnibus_report_2018.pdf

Frivillige fra Fyresdal Røde Kors og Fyresdal Røde Kors deltok i slokking av branner i Nissedal. Foto: Siw Bastnes/Drangedal Røde Kors
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Kunne endt i katastrofe 

I sommer raste skogbrannene over hele 
Norge og på et tidspunkt var det 24 aktive 
skogbranner bare i Drangedal kommune i 
Telemark. Uten hjelp fra frivillige hadde 
det ifølge den lokale brannsjefen vært 
katastrofe. 
Tekst: Bjørn Runar Foss Sodeland

«Dette er en type ekstremsituasjon vi ikke engang har 
hatt fantasi til å tenke at kunne skje, og jeg tror ikke 
jeg kommer til å oppleve noe tilsvarende i mitt liv, sier 
Bård Bråten, brannsjef i Drangedal.» 

Fredag 13. juli gikk alarmen for fullt. Knusktørr skog og 
kraftig lyn- og tordenvær førte til at det på en og samme tid 
blusset opp 24 branner i Drangedal. Alle tilgjengelige 
brannmannskaper ble kalt ut, men selv med ekstra bistand fra 
den lokale skogbranntroppen var dette ifølge brannsjefen en 
situasjon som hadde vært helt umulig å håndtere uten 
frivillig hjelp. 

«Vi er ikke dimensjonert til å takle en hendelse som 
dette. Totalt har vi 20 brannmannskaper på 
varslingslista, men det er sjelden alle er disponible 
samtidig. I tillegg har vi mulighet til å tilkalle ekstra 
bistand fra skogbranngruppa, men brenner det i 
Drangedal brenner det ofte andre steder, og da er de 
ofte opptatt. Takket være innsatsen fra frivillige gikk 
dette veldig bra,» sier Bråten. 

Mobiliserte hele kommunen 
På fem dager var over 200 personer involvert i arbeid knyttet 
til slukkingen av brannene – politi, brannvesen, sivilforsvar, 
Røde Kors og et enormt antall frivillige.

Drangedal Røde Kors var blant bidragsyterne, og var allerede 
godt i gang med forberedelsene da beredskapskoordinator 
Hilde Tveit Kirkeby ringte for å be om bistand.

«Da jeg ringte Røde Kors var de allerede kommet meg 
i forkjøpet og hadde forhåndsvarslet sine mannskaper 
og bedt de om å forberede seg på å gjøre en innsats. 
De stilte opp i krisestaben, bidro ute i feltet og til å få 
kontroll og oversikt over forsyninger og andre 
frivillige mannskaper,» sier Tveit Kirkeby.  

Jørn Kristensen, leder i Drangedal Røde Kors, bekrefter at 
det ble travle dager, og fra fredagen da telefonen ringte var 
de på døgnvakt. Til sammen bistod 25 av lokalforeningens 
frivillige i løpet av den mest hektiske perioden.

«Det ble noen veldig travle dager for våre frivillige og 
i løpet av de fem dagene ble det lagt ned over 500 
frivilligtimer. Det gikk i ett hele tiden med flere ulike 
oppgaver. Vi hadde en representant til stede i 
krisestaben, kjørte ut mat, lagde mat, kjørte ut slanger 
og pumper, hentet vann og bidro med å slukke brann. 
Korpsbilen vår gikk 950 kilometer fra fredagen til 
tirsdagen,» forteller Kristensen. 

En uvurderlig ressurs
Ordfører Tor Peder Lohne er ikke i tvil om at uten Røde Kors 
hadde dette blitt en langt større krise.

«Heldigvis ble ingen av brannene skikkelig store, og 
mye av grunnen var innsatsen som ble gjort ute i 
felten. Det var mye logistikk involvert, fra transport 

I Drangedal var det på et tidspunkt 24 aktive skogbranner. Mer enn 200 
personer var i arbeid knyttet til brannene. Foto: Drangedal Røde Kors 
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av utstyr til håndtering og organisering av personell. 
Røde Kors er vant til å håndtere større hendelser og 
mannskapslister, og var fra dag én en del av 
beredskapsledelsen. For oss var Røde Kors en 
uvurderlig ressurs under hele krisen og deres bidrag 
var avgjørende for at det gikk så bra,» sier Lohne.  

Mer ansvar lokalt
Drangedal Røde Kors og Drangedal kommune inngikk i 
2014 en skriftlig samarbeidsavtale om beredskap og begge 
parter er i dag enige om at dette var en ekstra trygghet i 
situasjonen som oppstod. 

«For oss handler dette om forutsigbarhet. Vi vet at 
Røde Kors har erfaring og kunnskap og gjennom 

Frivillige fra hele Telemark bistod da brannene herjet som verst i sommer. Her deltar Skien Røde Kors med etterslukking i forbindelse med en brann i 
Siljan. Foto: Håkon G. Andersen

avtalen får vi oversikt over hva de kan tilby når det 
gjelder både mannskap og utstyr. Sammen arrangerer 
vi felles øvelser og støtter hverandre på flere områder. 
Dette gjøre at samarbeidet i situasjoner som dette blir 
bedre,» sier Lohne.  

Han tror også samarbeidet vil bli utvidet i årene 
som kommer.

«Det skjer en del endringer i beredskaps-Norge og 
avstanden til politiets og brannvesenets operasjons-
sentral blir for vår del mye større. Det bidrar til at 
kommunen må ta mer ansvar lokalt og da er det nyttig 
å kunne støtte seg på erfarne aktører som Røde Kors 
når en krise rammer,» sier Lohne.  
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Egenberedskap – fire av ti møter ikke 
myndighetenes forventninger

Undersøkelser viser at befolkningen ser 
for seg flere uforutsette hendelser og 
kriser i tiden som kommer, og større 
sjanse for at en selv eller noen en kjenner 
vil rammes. Samtidig møter ikke fire av ti 
myndighetenes forventninger om 
egenberedskap. 

To tredjedeler av befolkningen tror det vil bli flere større, 
uforutsette hendelser i Norge i årene som kommer. 
Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse på 
vegne av Røde Kors i slutten av 2018, og med uforutsette 
hendelser siktes det til værrelaterte hendelser, terror og annet. 

En annen undersøkelse gjort for Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at 29% er 
ganske eller veldig bekymret for at en selv, eller noen av ens 
nærmeste, blir direkte berørt av en større hendelse eller krise.4 

Det er en økning på 12 % siden 2016. 

Samtidig viser tallene at 4 av 10 ikke tilfredsstiller 
myndighetenes forventinger om å kunne klare seg på 
egenhånd i tre døgn, grunnet manglende mat, vann og 
alternativ varmekilde. Disse tallene understøtter behovet for 
å informere og trygge befolkningen på deres rolle i den 
norske beredskapen. 

DSB lanserte høsten 2018 en egenberedskapskampanje5 i 
samarbeid med Oslo kommune. I denne kampanjen anbefales 
folk å klare seg uten hjelp fra myndighetene i tre døgn. 
Kampanjen gir informasjon og råd til hvordan man kan 
forberede seg på dette.

4. https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2019/befolkningen-bedre-forberedt/?fb
clid=IwAR0QQTBMxCeJbtmvP61p1zc1xQN_
lsgBT7yVCSqyBHpzoXZY_c-4IyhkXRo

5. https://www.dsb.no/reportasjearkiv/egenberedskap/

Podcast om egenberedskap

I 72 timer prater Marte Stokstad og Knut 
Folkestad med kjente nordmenn om deres 
forhold til egenberedskap og finner ut hvor 
forberedte de egentlig er. 

Podkasten er en samproduksjon mellom 
NRK Radio og DSB (Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap).

Tror du det blir flere eller færre større, 
uforutsette hendelser i Norge i årene som 
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Anbefalinger til befolkningen for 
styrket personlig beredskap 

– Forbered deg på en krise. Ha vann, mat og alternativ 
varmekilde til tre dager hjemme.

– Ved strømbrudd: Ha oppvarmingsalternativer til strøm. 
DBS anbefaler alltid å ha noen liter vann lagret i tilfelle 
strømbruddet stanser vannforsyningen. Oppbevar 
lommelykter på et fast og tilgjengelig sted, i tillegg til 
ekstra lyspærer og batterier, samt stearinlys og eventuelt 
oljelamper med ekstra lampeolje.

– Ha et reservelager i tilfelle strømbrudd, større ulykker 
eller krise. Se råd om hva beredskapslageret bør 
inneholde i faktaboks til høyre. 

– Ta et førstehjelpskurs. Øv og repeter. Flest mulig bør 
kunne livreddende førstehjelp og holde kunnskapen ved 
like med oppfriskningskurs annethvert år.

– Ved krise: Benytt deg av kriseinfo.no, som samler all 
viktig informasjon fra myndighetene.

– Gjennomfør brannøvelse hjemme hos deg selv så alle 
kjenner til rømningsveier, slokkeutstyr og varsling, og 
sjekk røykvarslere jevnlig.

– Ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig hjemme, i bilen og i 
sekken på tur.

– Bruk Fjellvettreglene når du ferdes på fjellet og 
Sjøvettreglene når du er ved sjøen.

– Registrer deg som blodgiver på www.giblod.no.

– Last ned Røde Kors’ førstehjelpsapp til mobiltelefon og 
nettbrett.

– 1-1-0 (brann), 1-1-2 (politi) og 1-1-3 (ambulanse) er 
nødnumre alle må kunne.

– Følge myndighetenes vaksineråd og beskytt deg mot 
sykdommer både i Norge og på reise.

– Sjekk www.varsom.no for oppdaterte varsler om skred og 
flom. Sjekk www.sikkerhverdag.no for tips til 
forebygging i hjemmet. 

Beredskapslager

•  9 liter vann per person
•  to pakker knekkebrød per person
•  en pakke havregryn per person
•  tre bokser middagshermetikk eller tre 

poser tørrmat per person
•  tre bokser med pålegg med lang 

holdbarhet per person
•  noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks 

og sjokolade
•  medisiner du er avhengig av
•  ved-, gass eller parafinovn til oppvarming
•  grill eller kokeapparat som 
 går på gass
•  stearinlys, lommelykt med batterier, 

parafinlampe
•  fyrstikker eller lighter
•  varme klær, pledd og sovepose
•  førstehjelpspakke
•  batteridrevet DAB-radio 
•  batterier, batteribank og mobillader 
 til bilen
•  våtservietter og desinfeksjonsmiddel
•  tørke-/toalettpapir
•  litt kontanter
•  ekstra drivstoff og ved/gass/parafin
•  rødsprit til oppvarming og matlaging
•  jodtabletter (til bruk ved atomhendelser)

 Kilde: www.sikkerhverdag.no/egenberedskap
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Finsekurset ble avholdt for 59. gang i 2018, der Røde Kors utdanner morgendagens ledere innen søk og redning. Foto: Eivind Sørlie



15HENDELSESRAPPORT 2018 | Røde Kors

Året som gikk 

I løpet av året responderte Røde Kors på 
1742 søk- og redningsoppdrag. Her følger 
et utdrag av hendelser fra året som gikk:

Januar, februar og mars
En snørik vinter førte til at året startet med betydelig 
skredfare mange steder i landet. I løpet av årets to første 
måneder registrerte Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) en firedobling i antall skredhendelser der mennesker 
var involvert, sammenlignet med året før. 
 
Da det kom inn melding om skred like ved den populære 
Brushytten på byfjellene i Bergen, ble mannskaper fra 
hjelpekorpsene i Bergen og omegn, inkludert Kvamskogen 
og Voss, kalt ut. De ble varslet av den såkalte 
«skredknappen», en knapp politiet har som automatisk starter 
en telefonkonferanse mellom nødetatene, og relevante 
organisasjoner som har skredberedskap.6 Skredet ble 
gjennomsøkt uten funn, heldigvis var det ikke så mange på 
skitur den dagen.    

I slutten av mars brøt Noro-virus ut på flere turisthytter på 
Hardangervidda. Mange som oppholdt seg på turisthyttene til 
Den Norske Turistforening (DNT) kastet opp og følte seg 
uvel. Det var ned mot 25 minusgrader og utfordrende å holde 
de evakuerte varme. Under krevende værforhold ble omkring 
30 personer hentet ut av Hordaland og Buskerud Røde Kors.
 
April og mai 
En snørik vinter førte til en travel påske for Røde Kors i 
2018. Røde Kors Hjelpekorps behandlet 987 skader denne 
påsken, en like travel påske som i rekordåret 2013. For tredje 
gang på ti år behandlet Røde Kors over 900 skader i påsken, 
viser oppsummerende tall fra Røde Kors sin påskesentral. 
Dette er en dobling av skader sammenlignet med påsken 
2017, som var en sen påske med mindre utfart. 

I midten av april ble den årlige nasjonale metodesamlingen 
for skred avholdt på Svalbard for første gang. Nasjonal 
ressursgruppe for skred inviterer årlig til metodesamling, og i 
2018 fant den sted i Longyearbyen som har opplevd skred 
mot bebyggelse to sesonger på rad. 34 deltagere tok turen fra 
fastlandet, og gjennomhelgen ble det blant annet øvet på 
skred mot bebyggelse, skredtatte scooterførere og 
innsatsledelse.  

I anledning Røde Kors-dagen 8. mai gikk årets 
førstehjelpskampanje av stabelen. Kampanjen skal styrke den 
personlige beredskapsevnen i Norge ved å gjøre nordmenn 
trygge på å utøve førstehjelp. 146 lokalforeninger 
gjennomføre kampanjeaktivitet i forbindelse med kampanjen.

Juni, juli og august
Våren og sommeren 2018 var preget av tørke og ekstrem 
skogbrannfare i store deler av landet. Sommeren ble den 
verste skogbrannperioden i Norge noensinne. 

Røde Kors responderte på over 50 oppdrag i forbindelse 
med skogbrann over hele landet. Samtidig som det var 
flere skogbranner i Norge rammet opp mot 80 store 
skogbranner Sverige. 

Sammen med nødetater og sivilforsvar var Røde Kors 
involvert i slokking og etterslokking av skogbranner over 
store deler av Norge, og gjorde en formidabel innsats. 
Mannskapene bidro med slokking, frakt av brannslanger og 
annet nødvendig utstyr, vakthold og transport i terrenget.

I overkant av 100 mannskaper (primært fra Røde Kors 
Hjelpekorps, men også beredskapsvakter) bidro i dette 
arbeidet i Telemark, Oppland, Hedmark, Akershus 
og Buskerud. 

Hjelpekorps fra fire distrikter deltok på sommerens store 
fjellvandring i NRK-programmet Monsen minutt for minutt. 
Gjennom sommerukene gikk turen i fire etapper gjennom 
Hardangervidda, Jotunheimen, Vesterålen og Indre Troms. 
Fire hjelpekorpsere fulgte turfølget på hver etappe, og bistod 
flere hundre turgåere med førstehjelp, plastring og sårpleie 
underveis. 

6.  https://www.ba.no/nyheter/ras/sno/snomassene-dekket-et-langt-stykke-
av-veien/s/5-8-744790
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September og oktober
Fredag 21. september feide ekstremværet «Knud» feide over 
store deler av landet. Denne helgen gikk Wenche Kilvik (47) 
og sønnen Robin Kilvik Stensland (15) seg bort. Etter 17 
timer ble de funnet og reddet ned fra fjellet av mannskap fra 
Beiarn Røde Kors Hjelpekorps. Det ble noen dramatiske 
timer, både for mor og sønn og for de åtte frivillige som 
deltok i redningsaksjonen.

«En stor takk til Røde Kors som 
fant oss. Uten deres innsats hadde 
vi kanskje ikke vært i live i dag.»  
– Wenche Kilvik. 

Mot slutten av september stilte 17 frivillige fra Tyssedal, 
Kinsarvik og Odda Røde Kors opp for en kinesisk turist som 
hadde mistet stien på Trolltunga. Han ble raskt funnet, og tatt 
vare på av de frivillige som fant han på nattestid. 

«Han ble kledd i tørre og vindtette 
klær og geleidet ut av området, i 
kraftig vind og snø i luften. Med 
klærne og utstyret han hadde, 
ville han ikke klart seg så veldig 
lenge i uværet. »
– Odda Røde Kors til Hardanger Folkeblad 
   26. september.7 

Søndag 14. oktober våknet innbyggerne i Skjåk opp til et 
mareritt: Den lille bygda nord i Gudbrandsdalen var i løpet 
av natten rammet av kraftig flom. –Alarmen gikk klokken sju 
om morgenen, og halv åtte var 15 av våre mannskaper klare 
til å starte evakueringen, forteller leder i Skjåk Røde Kors 
Hjelpekorps, Hans Heggebotn. De krevende forholdene 
gjorde at kun traktor var godt nok fremkomstmiddel. Røde 
Kors bistod med evakueringen av mennesker fra vann-
massene med to traktorer, utkjøring av forsyninger og 
nødstrøm, og psykososial støtte. 

Høsten 2018 ble to store nasjonale øvelser gjennomført: 
NATO-øvelsen Trident Juncture og Nasjonal helseøvelse. 
Begge øvelsene tok utgangspunkt i samme scenario; at Norge 
befant seg i væpnet konflikt og var delvis okkupert. 

Nasjonal helseøvelse ble organisert av Helse Stavanger og 
ble gjennomført ved fire forskjellige steder der Røde Kors 
deltok. Ved samtlige deløvelser øvet Røde Kors sine 
lokalforeninger på samvirke med kommuner, nødetater og 
redningstjeneste ved masseskader og uønskede hendelser, 
samt å forholde seg til væpnede styrker. 

I Tynset øvde Hjelpekorpset på vannredning i forbindelse 
med større masseskade. I Kristiansund var Røde Kors godt 
integrert i hele øvelsen både med markører, i spillstab og som 
deltakere i øvelsen. Kristiansund Røde Kors bistod med 
beredskapsambulanser, personell på kommunens evakuert- 
og pårørendesenter (EPS) og representant i kommunens 
kriseledelse. I Orkdal stilte Røde Kors med sminkører i 
tillegg til øvende. Røde Kors bistod med å forsterke tre 
legevakter og stilte med personell på kommunens evakuert- 
og pårørendesenter. 

Elverum var den største av disse øvelsene, og var en 
CBRNE-hendelse (kjemisk, biologisk, radiologisk, nukleær 
og eksplosiv). Selv om dette ikke er noe Røde Kors har 
kompetanse eller utstyr til å håndtere, er det likevel mange 
oppgaver Røde Kors kan bistå kommunene med som ikke er 
direkte knyttet til CBRNE-hendelsen. Egensikkerhet var et 
viktig moment for Røde Kors ved denne øvelsen. Røde Kors 
stilte seg til disposisjon for kommunens evakuert- og 
pårørendesenter, bistod i søk etter savnede og med 
sanitetspersonell ved skadested. 

November og desember
Den sivile delen av Trident Juncture 2018 ble gjennomført i 
november. Nasjonalkontoret til Røde Kors øvet på sin 
støtteaktørrolle til sivile og militære aktører i en væpnet 
konflikt. Under øvelsen iverksatte Nasjonalkontoret 
kriseorganisering hvor det samtidig ble øvet samhandling 
med Vestfold og Østfold. Røde Kors øvde sin rolle i 
Totalforsvaret som humanitær aktør og hvordan gi humanitær 
hjelp til sivilbefolkningen i et krevende og komplekst 
scenario. Distriktene Akershus og Oslo samøvet også under 
deler av øvelsen. 
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Den 20. november brøt det ut brann i en høyblokk på 
Voldsdalsberga i Ålesund. 28 frivillige fra Røde Kors 
Hjelpekorps og Røde Kors Omsorg bidro med evakueringen 
av 80 personer, og støttet kommunen med drift av et 
evakuert- og pårørendesenter. Ordføreren i Ålesund takket 
de frivillige for innsatsen i etterkant.

«Det gjorde veldig sterkt inntrykk 
på oss som var der hvordan de 
klarte å få folk til å komme 
langvegs fra. De stilte opp, og 
gjorde at vi fikk utført tjenester vi 
aldri hadde klart uten dem.»8 
 
– Eva Vinje Aurdal, ordfører i Ålesund 

I slutten av november ble det igangsatt en stor leteaksjon i 
Møre og Romsdal, etter en 25 år gammel savnet kvinne. 
Aksjonen foregikk i område ved Saudehornet i Ørsta, et fjell 

på 1303 meter. Ørsta Røde Kors sammen med omkring-
liggende Hjelpekorps hadde over 400 letemannskap i søk 
fordelt over fem dager. Røde Kors organiserte også mange 
hundre uorganiserte frivillige som bisto i letingen. 
Kvinnen ble ikke funnet, til tross for store ressurser som 
ble satt i aksjon.

Fregatten «Helge Ingstad» kolliderte i 8. november med 
«Sola TS» i skipsleia ved Øygarden på Hordalandskysten. 
Etter kollisjonen gikk fregatten på grunn, og skipet ble raskt 
evakuert. Røde Kors-båten i Hordaland ankom skadestedet 
45 minutter etter hendelsen, og bistod nødetater ved 
skadestedet og andre skip med evakueringen av fregattens 
mannskap. Båten var i aksjon i om lag 12 timer. 
Hovedoppgaven var å opprettholde førstehjelpsberedskap for 
alle ressursene som var på sjøen rundt ulykkesstedet.

7. https://www.hardanger-folkeblad.no/bistand/rode-kors/var/17-
mannskaper-fra-rode-kors-i-sving-da-trolltunga-turist-trengte-hjelp-i-
uvaret/s/5-22-150518

8. Sunnmørsposten: https://www.smp.no/alesund/2018/11/22/Takket-
R%C3%B8de-Kors-for-innsatsen-etter-brannen-p%C3%A5-
Volsdalsberga-17930368.ece

I Sjåk evakuerte Røde Kors flere flomrammede i traktor. Her er Signe Bakken (88) og Torvald Bakken (93). Foto: Sjåk Røde Kors
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Kommunen og kriser 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) viser til en generell 
positiv utvikling i kommunenes arbeid 
med samfunnssikkerhet. Det er likevel et 
stykke igjen før minimumskravene er 
tilstrekkelig oppfylt. 

Hele 98 prosent av kommunene har gjennomført helhetlige 
risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), men kun 68 prosent av 
disse oppfyller minimumskravene. Nesten alle kommunene 
(97 %) har utarbeidet beredskapsplan, men her er det kun 58 
prosent av planene som oppfyller utvalgt minimumskrav. 
Hver tiende kommune har ikke øvd egen beredskapsplan de 
siste to årene.9

Ikke tilstrekkelig klimafokus 
Røde Kors påpekte i Beredskap i endringens tid 
– hendelsesrapport 2017 viktigheten av at kommunene 
jobber systematisk med beredskap og klimatilpasning i sine 
risiko- og sårbarhetsanalyser. Vi er derfor glade for at DSB 
for første gang har spurt kommunene om hvilke hensyn de 
tar til naturhendelser og klima i kommuneundersøkelsen. 
Dessverre vekker svarene grunn til bekymring. Kun 
halvparten av kommunene i undersøkelsen tar i stor grad 
hensyn til klimaendringer og konsekvensene disse kan føre 
med seg.10

Konsekvensene burde være godt kjent
Allerede i 2014 lanserte Rød Kors en rapport hvor 
Meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energi-
direktorat ga oss et grunnlag for å anta at dramatiske 
værhendelser vil øke, til dels betydelig.

«Det blir flere dager med mer nedbør. Vårflommen i 
Norge kommer stadig tidligere, og høye temperaturer 
og mer regn vil påvirke flomforholdene. Vi må også 
forberede oss på flere lokale, store regnflommer. I 
bratte vassdrag vil vannet kunne grave nye løp og rive 
med masser i farlige flomskred. 
I tettbygde strøk vil underdimensjonerte avløpsnett 
kunne gi store oversvømmelser. Nedbør, temperatur 
og vindforhold vil påvirke skredfaren, og trolig føre til 
flere skred også i nye deler av landet. Høye 
temperaturer, i kombinasjon med redusert nedbør, kan 
gi økt fare for skog- og lyngbrann».11

Kartverket lanserte i november et nytt verktøy for å hjelpe 
norske kommuner i å vurdere hvordan fremtidens havnivåer 
og stormfloer vil påvirke oss. Røde Kors er svært positive til 
alle slik tiltak som vil hjelpe både kommuner og 
enkeltpersoner i å vurdere hvilke konkrete konsekvenser 
klimaendringene kan ha på hvor vi bosetter oss. 
 
Alle krefter som kan bidra til å sette fokus på den 
forebyggende fasen av beredskapsarbeidet er viktig. Hvis vi 
investerer i forebyggende tiltak vil behovet for og kostnaden 
ved hendelseshåndtering bli mindre.

Røde Kors sine erfaringer viser at der samarbeidet er 
konkretisert i en avtale, er både kommunene og Røde Kors 
best forberedt på hendelser som kan ramme. Det er viktig at 
kommunene tar framtidige risikoutfordringer på alvor. Det er 
både et politisk og et administrativt ansvar i kommunene å 
sikre at de nødvendige planene er på plass. 

Kommunal beredskapsplikt 
Frivillige organisasjoner har en viktig betydning og plass i 
det lokale beredskapsarbeidet. Det følger av Forskrift om 
kommunal beredskapsplikt at kommunene plikter å øve 
sammen med relevante aktører «der valgt scenario og 
øvingsform gjør dette hensiktsmessig».12

Det er viktig at frivillige organisasjoner involveres når 
kommunene har beredskapsøvelser, gjerne allerede i 
planleggingen. Her gjenstår det et omfattende stykke arbeid 
blant mange av landets kommuner. 

Kommunen plikter å føre oversikt over egne ressurser, men 
også ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører.13 
Videre fremgår det av forskrift at kommunen bør inngå avtale 
med relevante beredskapsaktører.14 Røde Kors har 
samarbeidsavtaler om beredskap med 220 kommuner, og 
bidrar på denne måten til en styrket beredskap i kommunene.
 

9. DSB Kommuneundersøkelsen 2018: https://www.dsb.no/globalassets/
dokumenter/rapporter/kommuneundersokelsen-2018.pdf

10. https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/
kommuneundersokelsen-2018/

11. Felles beredskap – Felles ansvar, Rapport 2014, Røde Kors. 
12. Se forskrift om kommunal beredskapsplikt § 7.
13. Se forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4.
14. Se forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4.
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En samarbeidsavtale om beredskap med Røde Kors gir 
kommunen en oversikt over hvilke ressurser og hva de kan få 
hjelp til. Samtidig er også prosessen i forkant av en slik 
avtale svært verdifull for begge parter, da man under rolige 
forhold rekker å bli kjent med hverandre.

Kommunene er pålagt å foreta en helhetlig ROS-analyse som 
skal systematisere og vurdere sannsynlighet og konsekvens 
av uønskede hendelser som potensielt kan ramme 
kommunen. Dette danner grunnlaget for det videre 
beredskapsarbeidet i kommunen som blant annet 
beredskapsplanen. Ifølge DSBs kommuneundersøkelse fra 
2018 har det de siste årene vært en markant bedring i 
kommunens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.15 
Samtidig gjenstår det mye når det kommer til øvelser og 
samarbeidsavtaler med frivilligheten. Kommunens plikter er 
tydelige, men et fortsatt økt fokus på å styrke den lokale 
beredskapen er avgjørende for å lykkes. 

I sommer signerte Lillehammer kommune og Røde Kors i 
Lillehammer en samarbeidsavtale om beredskap. Rådmann 
Tord Buer Olsen mener at avtalen er viktig fordi Røde Kors 
har ressurser som kan komme godt med ved uønskede 
hendelser og kriser i kommunen.16

15. https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/
kommuneundersokelsen-2018/

16. https://www.lillehammer.kommune.no/samarbeid-om-
beredskap.6131388-172351.html

Årstall
2015
2016
2017
2018

Antall  
91 
158 
190 
220 
 

Samarbeidsavtaler om beredskap mellom 
Røde Kors og norske kommuner

Tabellen viser at det går i riktig retning, men at det fortsatt er 
mange kommuner som ikke har fått på plass en 
beredskapsavtale med frivilligheten.

I løpet av fem dager la frivillige fra Drangedal Røde Kors ned over 500 
frivilligtimer. Foto: Drangedal Røde Kors

Frivillige fra Halden Røde Kors i Østfold på vei ut i søk etter en mann i 80- 
årene i slutten av oktober. Foto: Glenn Thomas Nilsen/Røde Kors

«Nå har vi en avtale som gjør at vi lettere kan 
kontakte Røde Kors dersom vi skulle trenge hjelp til 
for eksempel å drifte et evakuert- og pårørendesenter, 
kjøre ut mat og medisiner eller trenge ytterligere 
mannskap med kompetanse innen psykososial støtte.»

– Rådmann i Lillehammer kommune Tord Buer Olsen
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Kystberedskap 
– ikke bare i sommervarmen 

En langstrakt kystlinje og sterke 
tradisjoner for å bruke havet gjør at 
beredskapen på og ved sjøen må være 
god. 102 personer omkom som følge av 
drukning i 2018, en økning på ti prosent 
fra året før.17

Mer ekstremvær vil påvirke beredskapsarbeidet på og ved 
sjøen. Forholdene vil bli stadig mer utfordrende for de som 
bor i flomutsatte kystområder. I tillegg til å ruste beredskapen 
til å håndtere klimaendringer, vet vi at flere ulykker til sjøs 
kan forebygges ved økt tilstedeværelse i de nære 
havneområder og skjærgården. Oppmuntring til bruk av vest, 
vektlegging av alkoholvett, og rask respons når noe skjer er 
sentralt. Her spiller frivilligheten en viktig rolle. 

Røde Kors hadde høynet vannberedskap langs hele kysten i 
hele sommer. 65 av landets i alt 301 hjelpekorps har 
spesialisert seg på redning og søk ved og på sjø og vann. 
Til sammen har Røde Kors over 200 båter i beredskap og er 
klare til å rykke ut ved ulykker. Båtene finnes i hele landet, 
Karmøy, Hordaland, Grimstad, Flora, Sandefjord, Porsgrunn, 
og Tjøme er noen eksempler. Bare i 2017 hadde Røde Kors 
220 sjø og vannrelatert aksjoner, hvor våre båter over 8 meter 
spilte en sentral rolle. 

Ett eksempel er fra den tragiske ulykken hvor to yrkesfiskere 
omkom i Bokn i oktober. Det ble opprettet en storstilt aksjon 

med 40 frivillige, dykkere, brannvesen og politi, men ingen 
av de to brødrene berget livet. 

«Nå har vi organisert slik at alle båtene har 
forskjellige oppgaver. Fire av båtene har kamera. 
De søker i forskjellige områder.»

– Kjell Frode Lie, innsatsleder i Røde Kors til NRK 
Rogaland 13. oktober 2018

Ett annet eksempel er Røde Kors båten i Sandefjord som 
ligger ute hele året, og har varierende beredskap avhengig av 
sesong. Vår, tidlig sommer og høst har frivillige vakt på base 
i helgene, mens det i juli legges opp til kontinuerlig basevakt. 
Når det er hjemmevakt er responstiden på 30 minutter. 

I Lillesand har Røde Kors hatt frivillig bemannet 
beredskapsbåt siden 1986, og de har som andre Røde Kors- 
båter 5 minutters responstid. Fra sankthans til juli har de 
sommervakt med døgnkontinuerlig skadestue og 
beredskapsbåt. I 2017 fikk de en splitter ny redningsbåt som 
gjør at de har mulighet til å rykke ut i mer krevende vær og 
kunne være ute i oppdrag lengre enn tidligere. Båten er rustet 
til søk- og redningsaksjoner med varmesøkende kameraer, 
avansert radar og sonar.

I løpet av 2018 registrerte Røde Kors på 198 søk- og 
redningsaksjoner på sjøen. 

17. https://www.redningsselskapet.no/drukning/

Innsatsleder Kjell Frode Lie, leder Bokn Røde Kors (til venstre) og 
innsatsleder Frans Gisle Hansen. Foto: Gisle Jørgensen/NRK

«RC LILLESAND» la fra kai litt etter klokken halv ti om kvelden 12. juli på 
utrykning i forbindelse med brann i en seilbåt. Da mannskapene ankom 
var båten fullstendig overtent og HRS besluttet å la den brenne. 
Foto: Håkon Bjerkstad/Lillesand Røde Kors
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Rekordår for rekruttering av blodgivere 

2018 ble nok et rekordår for rekrutering 
av blodgivere. Mer enn 36 000 personer 
meldte seg til landets blodbanker. Likevel 
er vi et godt stykke unna målet. 

I løpet av livet vil annenhver nordmann trenge blodprodukter, 
men mindre enn to prosent av befolkningen er blodgivere. 
Det er i underkant av 100 000 som gir blod i dag, og ifølge 
fagmiljøet trenger Norge om lag 30 000 til for å ha en 
tilfredsstillende blodberedskap. Hvert år slutter mellom 
15 000 og 20 000 blodgivere av naturlige grunner som alder, 
flytting, sykdom og lignende, disse må hvert år erstattes. 

Hvem trenger blodet ditt? 

Registrert via giblod.no
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Fødende og nyfødte 
Blodbanken har til enhver tid flere hundre 
poser blod i beredskap til kompliserte fødsler 
som fører til stort blodtap hos den fødende. 
Det kan i sjeldne tilfeller være nødvendig med 
utskiftning av blod på nyfødte. 

Ulykker og operasjoner 
Trafikkulykker og traumer kan kreve mye blod. 
Blodbankene må derfor til enhver tid ha en stor 
blodbeholdning og tilgang til mennesker som 
kan kalles inn på kort varsel. De store 
fremskrittene innen kirurgi ville vært umulig 
uten blodgivernes innsats. 

Brannskader
Ettersom brannskader ofte kan være 
omfattende, er brannskadeavdelingene 
storforbrukere av blod. En eneste pasient kan 
trenge blod fra mer enn 100 blodgivere. 

Blodsykdommer
Blødere, det vil si personer som lider av 
hemofili, mangler en eller flere koagulasjons-
faktorer i blodet sitt. Uten denne faktoren kan 
det oppstå alvorlige blødninger. Blodbankene 
fremstiller koagulasjonsfaktorer av donert blod. 

Kreftpasienter 
Blod og blodkomponenter inngår som en viktig 
del av behandlingen ved forskjellige former for 
kreft. Omtrent halvparten av blodet går til 
denne typen pasienter. Til leukemipasienter 
brukes spesielt et konsentrat av blodplater som 
må lages av nytappet blod. 

Røde Kors arbeider for å verve blodgivere til alle landets 
blodbanker. Over 90 % av alle som melder seg som 
blodgivere i Norge, gjør det via vår informasjons- og 
rekrutteringsside GiBlod.no 
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Henry i 17.mai-tog på Bryne. Foto: Thor Inge Steinsvoll.



Hva gjør vi mens vi venter på ambulansen? 

Førstehjelpsopplæring har vært en av 
kjerneaktivitetene til Røde Kors gjennom 
60 år. Antall lokalforeninger som tilbyr 
førstehjelpskurs har økt fra 2017 til 2018.

Varierte aktiviteter
Røde Kors er den største aktøren på markedet som tilbyr 
førstehjelpsopplæring til frivillige, egne ansatte, næringslivet 
og befolkningen for øvrig. I året som gikk har Røde Kors 
blant annet

Prosjektkoordinator Iselin Tanum mottar suksesshistorier om 
hvordan Henry engasjerer barna. 

«Vi er veldig fornøyd med opplegget 
rundt Henry. Det er noe barna 
snakker mye om og går hjem og 
forteller. Et veldig lærerikt 
program som gjør nytte. Mangen 
overraskede foreldre som får barn 
hjem som kan så mye om 
førstehjelp.» 
– Tone Sletten, pedagogisk leder i Kyvikdalen   
   barnehage. 

– Gitt førstehjelpsopplæring til frivillige over hele landet
– Gitt førstehjelpsopplæring til nye ansatte og 

repetisjonskurs til de som trenger det
– Utdannet over 100 nye instruktører innen førstehjelp
– Gjennomført førstehjelpsøvelser over hele landet i 

forbindelse med førstehjelpsopplæring i Røde Kors, 
spesielt Hjelpekorpset som del av Hjelpekorpsprøven

– Utviklet et nytt Idrettsskadekurs på 23 timer som tilbud  
til våre frivillige

– Utviklet et nytt kurs innen sminke og markør 
 (benyttes i utdanning og ved øvelser)
– Startet utvikling med et nytt Beredskapsambulansekurs
  
Røde Kors-dagen 2018 
For andre året på rad var førstehjelp tema for 8. mai-
kampanjen i året som gikk. Formålet med kampanjen var å 
styrke den personlige beredskapsevnen i Norge ved å gjøre 
befolkningen tryggere på å utøve førstehjelp. Hele 146 
lokalforeninger gjennomførte kampanjeaktivitet, og frivillige 
over hele landet sto på for å løfte livsviktige budskap. 
Førstehjelp blir også tema for Røde Kors-dagen i 2019, 
men fokus på hjertelungeredning. 

Førstehjelp med Henry
En del av førstehjelpsstrategien til Røde Kors retter seg mot 
barn i barnehagen. Henry så dagens lys i Rogaland i 2010, 
og den nasjonale satsningen startet i 2015. Siden den gang 
har over halvparten av landets barnehager fått utdelt 
førstehjelpsopplegget for barn mellom 3 og 6 år. 

Med støtte fra Gjensidigestiftelsen fikk Røde Kors mulighet 
til å tilby 2500 gratis Henry-sett i perioden 2018–2019, og så 
lang er 500 delt ut. Lokalforeninger i Røde Kors har gjennom 
hele året bidratt med utdeling, besøk og opplæring. 

Sammen redder vi liv

 Som aktør i den nasjonale førstehjelps-
dugnaden Sammen redder vi liv i regi 

 av Helsedirektoratet, har Røde Kors 
forpliktet seg til å bidra i arbeidet med å 
utvikle en nasjonal strategi for livslang 
læring av førstehjelp. Røde Kors bidrar 

 på flere områder: 

•  Førstehjelpsopplæring av barn i 
barnehagen i aldersgruppen 3–6 år 

 med vårt HENRY-konsept

•  Utdanning av førstehjelpsinstruktører

•  Prosjektgruppen for Akutthjelpere

•  Deltaker i Frivillighetsforum

•  Deltaker i Kommunikasjonsrådet

•  Viktige innspill i strategi og utvikling

•  Samarbeid på tvers av aktørene i dugnaden
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Skredgruppen i Lyngen Røde Kors reddet 28. mars ned 8 sveitsiske og finske skiturister fra Kavringstinden. En av de sveitsiske turistene hadde falt i en 
steinur og fått skader i hofta. Foto: Lyngen Røde Kors 
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Reddet fjellturister i orkan

Påsken 2018 rykket skredgruppen i 
Lyngen Røde Kors ut på et oppdrag som 
for de fleste ville vært en umulig oppgave. 
Erfarne hjelpekorpsere beskriver et 
«inferno» i fjellsiden.

Tekst: Roar Dalmo Moltubak

 
«Vinden slet løs skaren og isen haglet rundt oss. 
Vi måtte legge oss ned og holde oss fast så vi ikke 
ble blåste av fjellet,»  sier Frode Hansen i Lyngen 
Røde Kors.

 
Lokalkunnskapen var avgjørende da Hansen og resten av 
skredgruppen 28. mars i fjor planla og gjennomførte redning 
av en større gruppe skiløpere fra Kavringtinden i Lyngen. 
 

«Vi visste at 90 prosent av fjellet ville være for farlig å 
bevege seg inn i. Heldigvis befant turgruppen seg i 
den siste tidelen,» sier Hansen. 

 
Totalt åtte personer måtte reddes ned etter at en sveitser 
hadde falt stygt i ei steinur og skadet hofta. Han var del av en 
gruppe med fire sveitsere. I tillegg hadde fire finner som 
hadde forsøkt å hjelpe sveitserne ned, satt seg fast i fjellet. 
 

Ekstreme forhold 
I løpet av noen dramatiske timer dagen før skjærtorsdag, tok 
Hansen og lege Mikael Grumstedt seg opp til de åtte på 
stegjern. Samtidig bidro resten av skredgruppen med 
scootere tett opp til fjellveggen. Speilglatt isglasur, 
stummende mørke og vind med orkan styrke i kastene gjorde 
redningsaksjonen ekstrem. 
 

«Det var et inferno,» sier Hansen, som selv har vært 
med i hjelpekorpset i 30 år. 

 
Turen ned fra fjellet, med en skadet mann og syv bekymrede 
skiturister, var krevende. Det røffe været kombinert med det 
bratte og glatte terrenget gjorde at den skadde måtte legges i 
en fjellduk og fires ned. 
 
Strakk oss til ytterpunktene 
Underveis veltet vindkastene en scooter som ble brukt i 
redningsaksjonen. 
 
Selv om operasjonen var vellykket og alle kom i trygghet, 
har den gjort varig inntrykk på selv de mest erfarne av våre 
fjellfolk. 
 

«Det er den mest utfordrende aksjonen jeg har deltatt 
i, og vi strakk oss helt til ytterpunktene av det som er 
mulig. Det var vel egentlig først dagen etterpå at det 
begynte å sige inn for fullt hva vi hadde vært med på,»  
sier Hansen.

Denne gruppen med frivillige fra Lyngen Røde Kors deltok i den svært 
krevende redningsaksjonen. Foto: Lyngen Røde Kors

På grunn av et isglasert fjell og kraftig vind måtte den skadde fraktes ned 
med tau flere hundre meter. Kreativitet og lokalkunnskap førte alle i 
sikkerhet. Foto: Lyngen Røde Kors
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Psykososial førstehjelp 

Røde Kors skal kunne håndtere alt fra de 
små, uønskede påkjenningene som 
mennesker kan utsettes for i det daglige, 
til større ulykker og hendelser som kan 
påvirke lokalsamfunn eller nasjonen som 
helhet. Som et ledd i å stryke Røde Kors’ 
beredskapsevne, har organisasjonen i 
2018 økt fokus på opplæring og 
kompetansebygging i psykososial støtte. 

De verdifulle ettersamtalene
Frivillige i Røde Kors kan komme opp i svært krevende 
situasjoner. Det kan være leteaksjoner hvor man finner 
omkommende, møter med barn, voksne eller eldre med 
selvmordstanker, eller andre hendelser det er utfordrende å 
bearbeide alene i etterkant. Røde Kors er opptatt av å ivareta 
de frivillige og bidra til at de står enda bedre rustet neste 
gang en hendelse inntreffer. Derfor får frivillige i Røde Kors 
mulighet til å få prate med trente samtalepartnere.

For Røde Kors delegater som blir sendt ut til internasjonale 
nødhjelpssituasjoner, eller prosjektstøtte til andre 
nasjonalforeninger, er det obligatorisk med slike samtaler 
når man kommer hjem fra felt, for å bearbeide opplevelser 
og inntrykk. 

Røde Kors ønsker å bygge opp under en organisasjonskultur 
hvor terskelen er lav for å snakke om inntrykk og erfaringer 
knyttet til krevende situasjoner.

En samlet kommune i kampen mot selvmord
På initiativ fra styremedlem Håvard Krogstad fra Marker 
Røde Kors i Østfold gikk en rekke lokale organisasjoner og 
Marker kommune sammen om å lage et folkemøte 20. 
november om hva vanlige folk kan gjøre når man opplever at 
noen er i selvmordsfare. Over 80 personer trosset 
novembermørket og møtte opp i Rådhussalen.

Håvard Krogstad har fått svært gode tilbakemeldinger om 
arrangementet og utfordrer andre Røde Kors-foreninger til å 
ta lignende initiativ på dette viktige feltet. 

 

Lukkede visninger av 22. juli-filmene 
To filmer om 22.juli rullet over norske kinolerret i 2018, Erik 
Poppes film Utøya 22. juli og Paul Greengras film 22 July. 
I den forbindelse ble det arrangert forhåndsframvisninger for 
overlevende og etterlatte etter terrorhendelsen. Den nasjonale 
støttegruppen etter 22. juli, Regionale Ressurssentre mot 
vold og traumatisk stress (RVTS), lokalt helsepersonell og 
erfarne Røde Kors frivillige med psykososial førstehjelps-
kompetanse var tilstede på alle 34 forhåndsvisningene.

Målsetningene var at de berørte skulle få se filmene i 
fellesskap og i trygge omgivelser. Den nasjonale 
støttegruppen uttrykte i etterkant av visningene at;

«De berørte satte stor pris på at frivillige fra Røde 
Kors var tilstede. Bare ved sin tilstedeværelse skapte 
de en følelse av trygghet.»

Psykososial førstehjelp styrker kriseledelsen i DNV GL
Som et ledd i å styrke beredskapen innenfor kriseledelse 
bygger DNV GL nå opp en intern gruppe pårørendekontakter 
globalt. DNV GL har vært hovedpartner til Røde Kors siden 
2004 og som et ledd i dette partnerskapet arrangerte Røde 
Kors i 2018 opplæring i psykososial førstehjelp for den 
globale gruppen av pårørendekontakter i DNV GL. 

«Tilbakemeldingene fra deltakerne våre har vært 
ekstremt positive i etterkant – en av dem formidlet 
også at hun sitter styrket igjen som leder og HR 
rådgiver etter å ha deltatt på dette kurset.» 

     – Cecilie Ihlebæk, HR og HSE Director i DNV GL 

Røde Kors’ fire prinsipper 
for psykososial førstehjelp:

 1. VÆR nærværende
 2. LYTT oppmerksomt 
 3. AKSEPTER ulike reaksjoner
 4. GI omsorg og praktisk hjelp 
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For å styrke Røde Kors i Norges beredskapsevne, og 
trygge den enkelte frivillige og ansatte i rollen knyttet til 
en krise eller katastrofe, besluttet Landsstyret i 2012 at 
grunnkurs i psykososial førstehjelp skal være en del av 
den obligatoriske opplæringen for alle frivillige og 
ansatte i Røde Kors. Siden den gang har nå om lag 
40 000 frivillige gjennomført 3-timers kurs i psykososial 
beredskap. I tillegg tilbyr Røde Kors: 

7-timers påbygningskurs i psykososial førstehjelp.
 Kurset er utviklet i samarbeid med Regionalt ressurs-
senter mot vold og traumatisk stress (RVTS Øst), og 
120 frivillige gjennomførte kurset i 2018

4-timers kurs i samtale med personer i 
selvmordsfare. 
Kurset er utviklet i samarbeid med Nasjonalt senter for 
selvmordsforskning og – forebygging, og 70 frivillige 
gjennomførte kurset i 2018

Som medlem i FORF (Frivillige Organisasjoners 
Redningsfaglige Forum) har Røde Kors hatt muligheten 
til å organisere subsidierte VIVAT-kurs til 
organisasjonens frivillige og andre frivillige 
redningsorganisasjoner. Gjennom opplæringen lærer 
deltakerne livreddende førstehjelp som handler om 
hvordan de bør gripe inn og hva som trengs for å gi 
mennesker umiddelbar beskyttelse og videre hjelp. 
Førstehjelp ved selvmordsfare (VIVAT) er et av 
Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak.

I løpet av de siste årene har 1200 frivillige i Røde Kors 
deltatt på kurset, og Røde Kors har også selv 5 
sertifiserte VIVAT-kursholdere.

Folkemøte om selvmord på Marker rådhus. Foto:Håvard Krogstad

Relevante kurs og aktivitetstall for 2018 
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Da hele Norge øvde

Trident Juncture var en NATO-ledet øvelse, 
og den største på norsk jord siden den 
kalde krigen. Øvelsen ga Norge en unik 
mulighet til å øve Totalforsvaret. 
Som en viktig nasjonal beredskapsaktør 
var Røde Kors med på øvelsene i oktober 
og november. 

Hva er Totalforsvaret? 
Totalforsvarskonseptet handler om gjensidig støtte og 
samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn i hele 
krisespekteret; fra fred via sikkerhetspolitisk krise til krig. 
Summen av landets sivile og militære ressurser som jobber 
sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede 
konflikter og krig, kalles Totalforsvaret. 

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB), sammen med Forsvaret og andre sivile aktører, som 
har jobbet med å videreutvikle totalforsvarskonseptet siden 
høsten 2016. Trident Juncture 2018 var en milepæl i arbeidet 
med å videreutvikle Totalforsvaret i Norge.

Nasjonal Helseøvelse 2018 
Nasjonal helseøvelse er en årlig øvelse for norsk helsevesen. 
I 2018 ble Nasjonal helseøvelse gjennomført opp mot Trident 
Juncture, og samme bakteppe ble benyttet for begge 
øvelsene. Som nøytral og upartisk aktør er Røde Kors sin 
rolle å svare på humanitære behov der de oppstår, og sørge 
for å opprettholde en normaltilstand for befolkningen. 

Forsvaret er ikke selvforsynt når det gjelder helsetjenester, 
og er i dag helt avhengig av støtte fra norsk helsevesen 
dersom en væpnet konflikt finner sted på norsk jord. Nasjonal 
Helseøvelse 2018 hadde derfor som målsetting å øke 
befolkningens tillit til at helsetjenesten er i stand til å ivareta 
sine helse- og omsorgsoppgaver i en krise- og 
konfliktsituasjon, og i tillegg sette fokus på å styrke 
beredskap og kriseledelse i helseforetak og kommuner 
i Norge.

Da Nasjonal Helseøvelse i år ble kombinert med NATO-
øvelsen Trident Juncture, fikk helsevesenet en sjelden 
anledning til å øve samvirke med Forsvaret og andre aktører 
det er naturlig å samarbeide med på nasjonalt, regionalt og 
lokalt nivå. Helse- og omsorgstjenesten skulle øve egen 

Røde Kors i krig og fred 

•  Norges Røde Kors ble 14. august 1907 
autorisert av Det Kgl. Forsvars-
departement som frivillig hjelpe-
forening for den militære sanitet i 
tilfelle av krig. 

•  Denne autorisasjonen er bekreftet av 
Det Kgl. Forsvarsdepartement 6. april 
1984.

•  21. august 2009 ble Røde Kors 
anerkjent av Kongen i statsråd som 
humanitær støtteaktør for norske 
myndigheter i fredstid. 

•  Rollen som frivillig hjelpeforening og 
støtteaktør skal alltid utføres i samsvar 
med Røde Kors- og Røde Halvmåne-
bevegelsens grunnprinsipper. 

•  Røde Kors stiller seg i krigstid til 
rådighet for totalforsvaret av landet 
etter bestemmelser gitt av Kongen eller 
den han bemyndiger.

•  I fredstid forbereder Norges Røde Kors 
slik innsats i samråd med de berørte 
departementer. 

•  Røde Kors støtter i fredstid den militære 
sanitet, sivilforsvarets sanitet, den 
offentlige rednings-, helse- og 
sosialtjeneste med personell og 
materiell. 

•  Røde Kors forbereder slik støtte i 
samråd med de berørte myndigheter
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beredskap i en situasjon som utviklet seg fra fred til krise og 
væpnet konflikt. Fokus for øvelsen var å gi nødvendig 
helsehjelp til et stort antall sivile personer som har blitt 
skadet som følge av krigshandlinger.

Nasjonal helseøvelse foregikk på Ørland, Tynset, 
Kristiansund, Orkdal og Elverum. Røde Kors deltok på de 
fire sistnevnte stedene. Oppgavene Røde Kors fikk under 
denne øvelsen varierte avhengig av kommunen og ikke minst 
hvilke ressurser Røde Kors har i området. I hovedsak bistod 
Røde Kors med beredskapsambulanser og med bistand til 
kommunen med både opprettelse og drift av evakuert- og 
pårørendesenter (EPS). I tillegg var det steder Røde Kors 
bistod med å forsterke legevaktene i samarbeid med 
hjemmesykepleien og søk etter savnede personer. Røde Kors 
bistod i tillegg flere steder med markører og sminkører for å 
sikre en så reell øvelse som mulig.

Trident Juncture CPX 18 på nasjonalkontoret 
og distriktskontor
Som en del av Trident Juncture ble det også lagt opp til en 
nasjonal skrivebordsøvelse for å øve samspillet mellom 
myndighetene og sivile aktører ved internasjonal væpnet 
konflikt i Norge. Det ble satt en stab på Røde Kors sitt 
hovedkontor i Oslo, hvor hensikten var å øve på hvordan alle 
aktører som har noe å bidra med kan koordinere seg ved 
større krisehendelser. Distriktskontorene i Vestfold og 
Østfold deltok på øvelsen. 

Som støtteaktør for norske myndigheter i krigstid, er det flere 
oppgaver Røde Kors kan bli anmodet om å støtte 
myndighetene med. På øvelsen måtte man fra Hovedkontoret 
blant annet forberede organisasjonen for eventuell 
anmodning om støtte til Forsvarets sanitet i henhold til 
Genèvekonvensjonene. I tillegg til å støtte offentlig 
helsetjeneste, skal Røde Kors avhjelpe sivilbefolkningens 
humanitære behov lokalt i hele landet. Herunder også i deler 
av Norge som er okkupert.

Etter tredje og fjerde Genèvekonvensjon av 1949 og 
Tilleggsprotokoll I av 1977 har Norge under en internasjonal 
væpnet konflikt, plikt til å opprette og drifte et nasjonalt 
opplysningskontor for videreformidling av informasjon om 
krigsfanger og andre beskyttede personer staten har i sine 
hender. Norges Røde Kors er etter avtale med Forsvars-
departementet og på konkret anmodning om det, forutsatt å 
skulle drifte det nasjonale opplysningskontoret for 
videreformidling av slik informasjon på vegne av norske 
myndigheter. Dette var også en del av øvelsen. 

Erfaringene fra Trident Juncture og Nasjonal helseøvselse vil 
prege Røde Kors’ arbeid fremover, og bidra til at vi blir enda 
bedre rustet til å svare på humanitære behov i ulike former 
og situasjoner. Øvelsene har vært en lærerik prosess og vi 
setter stor pris på å få delta i slike samvirkeøvelser

Orkdal Røde Kors trente på beredskap, førstehjelp, psykososial førstehjelp under Nasjonal Helseøvelse 2018. Øvelsen var tilknyttet NATO-øvelsen 
Trident Juncture. Foto: Marius Sunde Tvinnereim/Røde Kors 

18. Command Post Excercise, en kommandoplassøvelse som trente millitære 
hovedkvarter og sivile etater uten styrker på bakken, på sjøen eller i luften. 
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Anbefalinger for framtidens beredskap

Myndigheter, frivilligheten og 
befolkningen har et felles ansvar for at 
Norge er forberedt på uønskede 
hendelser. 2018 satte beredskapen på 
prøve på flere måter. På bakgrunn av 
årets erfaringer gir Røde Kors følgende 
anbefalinger:

Den lokale beredskapen
• Arbeidet med å inngå samarbeidsavtaler om beredskap 

mellom kommunene og frivillige beredskaps-
organisasjoner bør fortsette.

• Frivillige beredskapsorganisasjoner må delta på flere 
beredskapsøvelser sammen med offentlige myndigheter 
og andre relevante aktører. Kommunene må samøve mer 
med frivilligheten. 

• Klimaendringer og mer ekstremvær gir økte beredskaps-
utfordringer. Kommunene må ta med klimaendringer i 
ROS-analysen. Alle kommuner må gjennomføre ROS-
analyser i tråd med den kommunale beredskapsplikten. 

• Forebyggende arbeid i kommunene må prioriteres.  
Nok ansatte med ansvar for beredskap, og beredskaps-
kompetanse på ledernivå i kommunene er viktig. 

Nasjonal støtte til kommuner og frivillige 
beredskapsorganisasjoner
• Frivilligheten må få full momskompensasjon. 
 Utstyret til Røde Kors benyttes både i søk- og 

redningsoppdrag, pasienttransport utenfor vei og i 
kommunenes beredskapsarbeid. 

• Utrede en ordning med lønnskompensasjon for frivillige i 
redningstjenesten ansatt i private bedrifter. 

• Øke støtten til Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige 
Forum (FORF) for å sikre økt rekruttering, utstyr, kursing 
og øvelser for å ivareta en landsdekkende beredskap.

• Det bør etableres flere insentiver for å øke kommunenes 
øvingsfrekvens, blant annet gjennom å opprette en sentral 
pott som kommuner kan søke på for å stimulere til flere 
ved beredskapsøvelser.

• Frivillige organisasjoners kostnad for Nødnett-terminaler 
må i sin helhet dekkes av myndighetene. 

• Justisdepartementet må ta et lederansvar for å utvikle 
gode digitale verktøy som sikrer god samhandling 
mellom nødetatene, kommune og frivillige 
beredskapsorganisasjoner.

• Tilrettelegging for at den frivillige delen av 
redningstjenesten kan opprettholde sin beredskap langs 
kysten. Krav til sertifikater og trening må utformes slik at 
det både sikrer økt sikkerhet på sjøen, og tar hensyn til 
frivillighetens rolle. 

Førstehjelp, personlig beredskap og blodgiving
• Kurs i grunnleggende førstehjelp er et viktige livreddende 

tiltak, og flere aktører må delta i den nasjonale dugnaden 
for bedre førstehjelpskunnskap i befolkningen.

• Barn og ungdom må få god opplæring i førstehjelp. 
Førstehjelpskunnskap hos barnehagebarn bør inn i den 
nye Rammeplanen for barnehagen. Læreplanen for 
barne- og ungdomsskolen bør tydeliggjøre hvilken type 
førstehjelp barna skal kunne.

• Kommunene må prioritere at barn og ungdom lærer 
førstehjelp. Dette betyr blant annet å sørge for at 
barnehager og skoler har materiell og personale med nok 
kunnskap til å gi god førstehjelpsopplæring. 

• Kunnskapen om personlig beredskap og hva den enkelte 
selv kan gjøre før, under og etter en beredskapssituasjon 
må styrkes. 

• Etablere førstehjelpsopplæring for nybakte foreldre.

• Det bør opprettes et nasjonalt register for blodgivere

Turisme
• Vi har sett at samarbeid mellom 

beredskapsorganisasjoner, reiselivsnæringen og 
myndighetene for å sikre trygg ferdsel i norsk natur 
fungerer. Arbeidet med bevisstgjøring og avklaring rundt 
denne rollefordelingen må fortsette. 



Statsminister Erna Solberg og president Robert Mood på båten til Sandefjord Røde Kors.
Foto: Sara Kornberg Corneliussen/Røde Kors

 

Dette må Røde Kors ha et fortsatt fokus på: 
• God opplæring av alle som er, eller ønsker å bli,  

frivillige i Røde Kors.

• De frivillige i Hjelpekorpset er i situasjoner der 
belastningen kan være høy. Den høye bevisstheten og 
kulturen rundt oppfølging av frivillige i Hjelpekorpset  
må fortsatt prioriteres. 

• Rekruttering av flere frivillige med interesse for søk,  
og redning og beredskap. 

• Hele organisasjonen, lokalt, distrikt og nasjonalt, må delta 
i beredskapsøvelser. Beredskapskompetanse på ledernivå 
blant frivillige og ansatte er viktig



På Finsekurset utdanner Røde Kors morgendagens ledere innen søk og redning. Samarbeidende 
aktører som politiet og HRS deltar også. Gjennom en hel uke i bitende kulde og krevende forhold 
må deltagerene gjennom en rekke realistiske øvelser og sove i snøhuler på vidda. 
Foto: Eivind Sørlie/Røde Kors 
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