Årsrapport 2020

Oppsummering av året 2020

Røde Kors Hjelpekorps (RKH) skal drive hjelpearbeid ved ulykker /
katastrofer og annen humanitær innsats. På dette grunnlaget skal
hjelpekorpsene utdanne sine medlemmer, bygge opp og sikre forsvarlig
beredskap samt spre kjennskap til førstehjelp i sin alminnelighet.
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I skrivende stund, for ganske nøyaktig et år
siden, begynte ryktene å gå om et nytt virus
fra Kina. Vi hadde da god driv i vinter tjenesten
på Kvamskogen, og alt var klart for oppstart av
grunnkurs med 24 nye medlemmer. Så, i midten
av mars var det bråstopp. Hele Norge stengte
ned, grunnkurset vårt ble avlyst og det skulle gå
6 mnd før vi kunne fortsette. Hytteforbud kom,
og vintertjenesten gikk på sparebluss. Vi gikk inn
i en pandemi som kommer til å prege samfunnet i
mange år fremover.
Det gikk ikke lang tid før korpset fikk forespørsel
om og bistå Helse Bergen og Bergen Kommune.
Da i første omgang i å kjøre pasienter med
mistenkt smitte til og fra teststasjonene. Senere
som organisatorer på teststasjonene.

Jeg vil i år også benytte anledningen til å takke
våre samarbeidspartnere: Lokalforeningen Bergen
Røde kors, Distriktskontoret Hordaland, D-Råd
Hordaland og Distriktsstyret Hordaland. Videre vil
jeg takke for godt samarbeid med ledere og andre
frivillige i område 1 og 2, Norske Redningshunder
og Norsk Folkehjelp sanitet.
En stor takk også til våre samarbeidspartnere
på sanitetsvakt. Sporstklubben Brann, Bergen
og Hordaland Turlag, Bergen Cykleklubb og TIF
Viking.
Takk også til alle andre faste kunder som vi med
glede stiller opp for, samt andre organisasjoner,
komiteer, utvalg og institusjoner.

På grunn av nasjonale nedstenginger ble alle
våre store vakter som Sykkelløpet Bergen-Voss,
7-Fjellsturen, BCM med flere avlyst. Dette hadde
stor innvirkning på vårt driftsbudsjett, men
korpsets ledere har benyttet tiden godt. Vi fikk
inn en søknad til Sparebanken Vest SR bank med
støtte for å kunne kjøpe en vannscooter som er
laget for søk og redning, med en god låne avtale
fra Bergen Røde Kors, fikk vi kjøpt oss en ny 9 seter
mannskapsbil og en pent brukt stasjonsvogn.
Dette for å kunne gjøre beredskapsarbeidet vårt
tryggere!
Vi har vært igjennom et meget spesielt år, hvor
planlegging og gjennomføringsevnen er satt
på prøve. En stor takk til alle de medlemmer av
Bergen Røde Kors Hjelpekorps som har gjort en
strålende innsats på tross av vanskelige forhold,
så håper vi i Rådet at flere vil engasjere seg i
hjelpekorpsets arbeid så snart pandemien blir
slått ned og vi vender tilbake til normal drift igjen.
Bergen 1.mars 2021
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Lasse Fossedal
Korpsleder i Bergen Røde Kors Hjelpekorps
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Søk og Redning
Bergen Røde Kors Hjelpekorps deltok i 2020 på 61 søk- og redningsoppdrag i regi av Politiet
eller AMK. Dette er en liten økning fra 2019, men lengden og omfang av oppdragene var i
2020 generelt sett noe lavere enn året før.
Bergen Røde Kors Hjelpekorps hadde i 2020 et snitt på ca.
90 mannskaper i beredskap på sin alarmplan. Totalt ble det
lagt ned 1184 frivillighetstimer i forbindelse med søk- og
redningsoppdrag i 2020. Dette er en markant nedgang fra
2019 (2140 timer), noe som igjen gjenspeiler at oppdragene
i 2020 varte mye kortere i tid og var mindre omfattende enn
året før.

Besøk av Samfunnssikkerhetsministeren
I forbindelse med et søk- og redningsoppdrag på julekvelden i
2019, besøkte daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil
Smines Tybring-Gjedde Bergen for å takke mannskapene fra
den frivillige redningstjenesten som deltok på oppdraget.
Bergen Røde Kors Hjelpekorps deltok med 8 mannskaper i
dette oppdraget.

Oppdrag 2020
Opp mot to tredjedeler av søksoppdragene vi bistår i
omhandler demens eller psykiatri. Resterende oppdrag
omhandler for det meste skader og sykdom i forbindelse
med tur, gått seg bort i forbindelse med tur og snøskred.
Søk etter savnet: 46 (76%)
Redning: 13 (21%)
Snøskred: 2 (3%)

61

SØK OG REDNINGSOPPDRAG

11.01.2020: Frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps og Norske Redningshunder
Foto: Einar Ananiasen
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Foto: Siri Foss Morken

Vintertjenesten
Vintertjenesten 2020 var en annerledes og laber sesong. Vinteren startet rolig med mindre
snø enn vanlig. I mars ble det pålagt hytteforbud grunnet Covid-19, som gjorde at resten av
sesongen ble preget av lite aktivitet både i form av færre skader og færre varekjøringer.
Etter oppfordring fra Hordaland Røde Kors Hjelpekorps
opprettholdt Bergen Røde Kors Hjelpekorps vintertjenesten
med minimumsbemanning ut sesongen. Påskevakten var
rolig, og på grunn av lite inntjening på varekjøring og Bergen
Røde Kors Hjelpekorps sitt årlige påskerenn, ble det opprettet
en spleis for alle hjelpekorpsene på Kvamskogen med en total
inntjening på kr.20 950,-. Gjennom sesongen er det lagt ned
4562 timer fordelt på 17 vakter der totalt 33 ulike personer
har deltatt.
Skader og vinteraksjoner
Vi har hatt vakt i skitrekket og løypene fra Mødalen til
Tveitakvitingen. Det var totalt 8 skader i løpet av sesongen
av forskjellig alvorlighetsgrad. I 2020 rykket vi ut til to
skredhendelser fra Kvamskogen.
Søk- og redningskurs Vinter
Kvalifisert Søk og Redning vinter ble arrangert 14.-16.februar.
Kurset ble holdt på Kvamskogen over en helg med fire
teorikvelder på forhånd. Det var totalt 6 deltakere på kurset.
Det ble en hektisk helg med ringløyper, aksjonsøvelse,
turplanlegging, nødbivuakkgraving og skredøvelse. Søndag
ble det gjennomført en større skredøvelse. Det var dårlig vær
så deltagerne fikk prøve seg under krevende forhold. Denne
øvelsen var en av de største som ble gjennomført i Hordaland
dette året, det var i samarbeid med blant annet Norheimsund
RKH, Arna og Åsane RKH.
Varekjøringer og scootergruppe
Total inntjening for varekjøring var i 2020 på ca. kr.19 000.
BRKH gikk i 2020 til innkjøp av ny snøscooter. Scootergruppen
er svært fornøyd med oppsettet av scooterparken vi nå
besitter, vi kjøpte derfor tilsvarende scooter som ble solgt,
Ski- Doo Scandic 550 cc.

Oppgradering av Redningshytten Føykely
I 2020 har vi fokusert på forefallende vedlikehold fremfor
videre oppgradering.
Alle soveromsvinduer ble malt
utvendig, en del av hytten ble malt, samt bytte av tak på
overbygg til scootersal. Spisestuen har fått et løft med
nymalte stoler. I kjelleren har vi fått installert varmepumpe,
noe som gjør at tørking av mannskapsutstyr ble mye
bedre. Føykely fungerer svært godt for vintertjenesten etter
oppgraderingen. Vi vil i 2021 ferdigstille uteplass og fokusere
på vedlikehold av hytten.

4562
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BEHANDLET

Redningsoppdrag på Vidden sommeren 2019. Foto: Birger Åsheim
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Beredskap
Det har vært et innholdsrikt år for beredskapsgruppen i Bergen Røde Kors Hjelpekorps.
Vi har gjennomført flere store prosjekter og større innkjøp for å øke beredskapen.
Covid-19
I perioden 4.april 2020 til og med 6. juni 2020 bisto Bergen
Røde Kors Hjelpekorps sammen med flere andre hjelpekorps
i Bergensområdet Helse Bergen med transport av Covid-19
pasienter. Oppdragene besto i all hovedsak av å frakte mulig
eller bekreftet smittede pasienter til og fra teststasjoner,
legevakt og andre behandlingssteder. Dette avlastet
ambulansetjenesten i Bergen betraktelig.
Røde Kors kjøretøyene som ble benyttet til pasienttransport
ble spesialtilpasset for denne type oppdrag der vegger og
tak i passasjerkabinen var dekket med plast. Dette forenklet
oppgaven med å desinfisere bilen mellom hvert oppdrag.
Alle mannskaper som deltok gjennomførte et obligatorisk
kurs i smittevern i regi av Helse Bergen.
Totalt i denne perioden ble det gjennomført 335
transportoppdrag av Røde Kors Hjelpekorps for Helse Bergen.
Mannskapene jobbet inn totalt 3799 frivillighetstimer hvorav
Bergen Røde Kors Hjelpekorps stod for 940 av disse timene.

Rescuerunner vannscooter
Sparebanken SR-Bank stiftelsen tildelte Bergen Røde Kors
Hjelpekorps i 2020 kr.500 000,- til innkjøp av en Rescuerunner
vannscooter.
Rescuerunner er spesialbygd for søk og redning på vann.
Dette bidraget vil gjøre redningsaksjoner tryggere og mer
effektive for våre mannskaper. Samtidig som den kan brukes
til søk og redning i strandsonen vil den også lette arbeidet til
hjelpekorpset i fjellet der det er vann.
Dette vil øke vår operative beredskap og potensielt være med
å redde flere liv.
Bergen Røde Kors Hjelpekorps ønsker å rette en stor
takk til Sparebanken SR-Bank for dette meget generøse
bidraget!

Bilparken
I 2020 ble det besluttet å gjøre en nødvendig oppgradering
av bilparken til Bergen Røde Kors Hjelpekorps. Det har i
lengre tid vært et behov for en mannskapsbil med 8-9 seter.
Vi så også behovet for å gjøre en utskiftning av vår Mitsubishi
Pajero grunnet høye drivstoffutgifter og reparasjoner.
Høsten 2020 gikk vi til innkjøp av en helt ny Mercedes Vito
9 seter og Mitsubishi Pajero ble byttet inn i en pent brukt
Volvo XC70. Begge bilene er nå profilert i henhold til Røde
Kors sitt profileringsprogram samt registrert og godkjent som
utrykningskjøretøy.
Denne oppgraderingen forenkler logistikken til hjelpekorpset
betraktelig, noe som igjen bidrar til bedre beredskap.

1246
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Sanitet
Året var godt i gang for Bergen Røde Kors Hjelpekorps, og vi stod midt i NHH festivalen
Uken2020, da Covid-19 epidemien blomstret opp i Norge og tvang alle til å tenke nytt rundt
smittevern.
De fleste arrangementer der våre tjenester var bestilt ble
først utsatt, og senere kansellert, utover våren, sommeren og
høsten. Med tilpassinger og nye smittevernsrutiner på plass,
har noen enkeltstående arrangementer kunne gjennomføres,
og vi har vært glade for å kunne bidra med vår kompetanse.

Administrasjon og drift
Bergen Røde Kors Hjelpekorps sitt korpshus
og beredskapssenter ligger i Øvregaten 9.
Lokalet brukes normalt til opplæring, møter
og sosiale samlinger.
Ved ekstraordinære hendelser kan lokalet i Øvregaten 9
raskt settes opp til et beredskapssenter med kommandorom
for mannskaper. Under Covid-19 pasienttransportoppdrag
for Helse Bergen våren 2020 ble Øvregaten 9 benyttet som
kommandosentral og oppholdsplass for mannskaper på vakt.

Rådsmøter
Korpsrådet har i 2020 gjennomført 14 rådsmøter. Fra mars til
juni gjennomførte Rådet 9 møter, i perioder ukentlige. Dette
for å kunne imøtekomme utfordringene rundt pandemien.
Rådet har i 2020 fungert svært godt, selv med de utfordringer
det har vært med drift og planlegging.

Hjelpekorpset brukte derfor store deler av 2020 til å ruste
opp utstyr og materiell som benyttes til sanitetsvakter.
Dr Johan Mohr Frieles Legat tildelte Bergen Røde Kors
Hjelpekorps kr.70 000,- til innkjøp av nye førstehjelpssekker
og førstehjelpsmateriell. Dette var sterkt etterlengtet utstyr
som vi er veldig glade for å få oppgradert.

Selv om 2020 ble et veldig rolig sanitetsvaktår for oss,
er vi med godt mot og godt rustet for nye sesonger som
forhåpentligvis vil ha mer aktivitet der vi kan bidra med
vår førstehjelpskompetanse!

553
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Besøk av Justis- og beredskapsminister
I forbindelse med åpningen av Røde Kors sin
sommerberedskap besøkte Justis- og beredskapsminister
Monica Mæland og generalsekretær i Norges Røde Kors
Bernt G. Apeland beredskapssenteret i Øvregaten 9.

Ettersom at det i 2020 var tidvis strenge smittevernstiltak i
Bergen har vi ikke kunne brukt lokalene våre så mye som vi
hadde ønsket. Likevel har vi fått gjort en del oppgraderinger
og forbedringer av lokalene. Det ble i 2020 kjøpt inn en ekstra
varmepumpe.

Operativ leder i Bergen Røde Kors Hjelpekorps, Birger Åsheim,
informerte statsråden og generalsekretæren om hvordan
hjelpekorpsene i Bergensområdet driftet og utførte Covid-19
pasienttransport for Helse Bergen.

Bergen Røde Kors Hjelpekorps fikk i 2020 over 200 000
kroner fra private givere. Tusen hjertelig takk!

Selve åpningsermonien av sommerberedskapen foregikk på
Shetlands-Larsens brygge i Bergen sentrum hvor flere andre
lokale hjelpekorps deltok.

20.06.20: Under åpningen av Røde Kors sin sommerberedskap holdt Øystein Elgen (t.v.) en
flott tale der han hyllet redningsmannskapene fra Bergen Røde Kors Hjelpekorps som bar
han på båre over Vidden da han skadet seg på tur sommeren 2019. Foto: Bergensavisen

20.06.20 : Justis- og beredskapsminister, Monica Mæland og Operativ Leder i Bergen Røde
Kors Hjelpekorps, Birger Åsheim. Foto: Einar Ananiassen
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Våre mannskaper har også bidratt gjennom året på Brann
stadion, siden Eliteserien 2020 til slutt ble gjennomført i sin
helhet.

Bergen Røde Kors Hjelpekorps ønsker å rette en stor takk til
Dr Johan Mohr Frieles Legat for dette generøse bidraget!

Bergen City Marathon 2019. Foto: Birger Åsheim
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Opplæring
Gjennom 2020 har det vært lagt ned 3 781 timer på interne kurs og 1 312 timer på eksterne
kurs. Det er en signifikant nedgang i antall kurstimer fra året før.
Fagleder Førstehjelp
Ingvild Madsen og Malin Mo Hagesæther har gjennomført
sitt første år som Fagleder Førstehjelp, og selv om de ikke
fikk satt i verk alle planene de hadde for 2020, har de likevel
utrettet mye.
I løpet av året har de arrangert fire puljer med resertifiseringer
av mannskaper, og med nøye planlegging ble kurs i kvalifisert
førstehjelp vel gjennomført i september. Både veiledere og
deltakere ble satt i egne kohorter, antibac og munnbind var
alltid en armlengde unna og mye av den praktisk øvingen
ble gjennomført utendørs. Takket være gode veiledere og
instruktører kunne vi etter endt kurs med glede godkjenne
12 av 12 deltakere.

Aspiranter
Til tross for en global pandemi og tidvis nedstengt samfunn
klarte Bergen Røde Kors Hjelpekorps å ta inn 20 aspiranter i
2020. Av disse var det ni som kun manglet en enkel praktisk
kurshelg utendørs før de er godkjent til søk- og redningsarbeid.
Inntaket startet tidlig på våren og aspirantene har, med alt
som har skjedd dette året, fått et noe lengre kursløp.

3781

INTERNE KURSTIMER I 2020

Bergen Røde Kors Hjelpekorps er opptatt av kompetanseutvikling for sine frivillige.
Dette er viktig både for å gi de frivillige faglig påfyll, men også for å sikre engasjement og
kompetanse. I 2020 har følgende deltatt på kurs utover grunnutdanningen.
Kvalifisert Søk og Redning Vinter
Anna Smehus Staurset
Julie Berland
Mathias Iversen
Monica Bauck
Nicolas Portice

Lagledelse Søk og Redning Barmark
Amalie Helleberg Rovik
Jonas Vangen
Mathias Iversen
Sølvi Røssum
Lagledelse Søk og Redning Vinter
Martin Strømme Devold
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Aksjonsledelse Søk og Redning
Øystein Berg
Kurs i Operativ Veiledning
Amalie Helleberg Rovik
Charlotte Louise Fosse
Øystein Berg

Kurs i kvalifisert førstehjelp 2020. Foto: Malin Mo Hagesæther

Kurs i kvalifisert førstehjelp 2020. Foto: Malin Mo Hagesæther
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Organisasjonsoversikt

Nøkkeltall 2020

Korpsleder

Valgkomiteen
Anne-Lise M. Achenhausen
Silje Jacobsen
Peter Øverlie
Rebekka Salte Vara

Lasse Fossedal
2019 - 2021

Operativ leder / Nestleder

Administrativ leder

Birger Åsheim

Sølvi Røssum

2020 - 2022

Rådsmedlem

Rådsmedlem

Rådsmedlem

Martin Strømme Devold

Amalie Helleberg Rovik

Charlotte Louise Fosse

2019-2021

NK Operativ leder
Charlotte Louise Fosse
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2020- 2022

2020-2022

2020 - 2022

Varamedlem

Varamedlem

Ivar Nilsen
2019-2021

Andreas Lien
2019 - 2021

Operative ressursgrupper

Administrative ressursgrupper

Søk og Redning

Beredskap

Vinter

AdmDrift

Sanitetsvakt

Opplæring

Fagleder søk og redning
barmark
Olav Standal Tangen

Sambandsleder
Charlotte Louise Fosse

Ressursgruppekoordinator
Bjarte Fossedal

Webansvarlig
Alice Holm

Ressursgruppekoordinator
Sebastian Correa Soltesz

Transportleder
Andreas Lien Aldeholm

Fagleder søk og redning vinter
Fredrik Fossedal

Nyhetsbrevansvarlig
Martin Strømme Devold

Vaktfordeler
Jomar Grøteig

Fagleder førstehjelp
Ingvild Madsen
Malin Mo Hagesæter

Depotleder
Øystein Indredavik

Fagleder scooter
Jarle Solli Knudsen

Ø9 Ansvarlig
Ingvild Madsen

Vaktlederansvarlig
Peter Øverlie

Ettersamtaleansvarlig
Yasmin Melody Moussavi

Depotleder vinter
Kim-André Kjenes Haugland

Rådskontakt
Martin Strømme Devold

Brannkampansvarlig
Jomar Grøteig

Rådskontakt
Andreas Lien Aldeholm

Hyttesleder
Bjarte Fossedal

Administrativ leder
Sølvi Røssum

Rådskontakt
Ivar Nilsen

Operativ Leder
Birger Åsheim

Rapport- og rutineansvarlig
vinter
Silje Jacobsen

Fagleder krevende lende
Jonas Vangen
Fagleder vannredning
Andreas Lien Aldeholm
Laglederansvarlig
Øysten Berg
Rapport- og rutineansvarlig
Amalie H. Rovik, Fungerende
Rådskontakt
Amalie Helleberg Rovik
Operativ leder
Birger Åsheim
Undergrupper
Krevende lende
Fagleder krevende lende
Jonas Vangen
Medlem
Alle aktive medlemmer med
godkjent krevende lende
kurs
Aksjonskoordinering
Andreas Lien Aldeholm
Charlotte Louise Fosse
Olav Standal Tangen
Amalie H. Rovik
Birger Åsheim

Undergrupper
Samband
Sambandsleder
Charlotte Louise Fosse
Medlem
Alle aktive medlemmer i
sambandsgruppen.
Transport
Transportleder
Andreas Lien Aldeholm
NK Mathias Beev Hansen
Medlem
Alle aktive medlemmer i
depotgruppen.
Depot
Depotleder
Øystein Indredavik
NK: Ivar Nilsen
Medlem
Alle aktive medlemmer i
depotgruppen.
Ettersamtale
Ettersamtaleansvarlig
Yasmin Melody Moussavi
Medlem:
Alle aktive medlemmer i
ettersamtalegruppen.

Rådskontakt
Martin Strømme Devold
Operativ leder
Birger Åsheim
Undergrupper

Administrativ leder
Sølvi Røssum

Kurs-/kompetanseansvarlig
Linn Terese R. Synes
Stefan Steinarson Meidell
Aspirantansvarlig
Anne-Lise M. Achenhausen

Administrativ leder
Sølvi Røssum

Prosjektgrupper
UKEN 2020
Ivar Nilsen
Sebastian Correa Soltesz
Bergen Fjellmaraton
Charlotte Louise Fosse

TIMER I BEREDSKAP
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14 718

Føykely Hyttestyre
Hyttesjef
Bjarte Fossedal
Medlem
Unni Ellefsen
Stig Jacobsen
Idar Sunde
Eva Marie Østbye
Håkon Bruland

TOTALT REGISTRERTE FRIVILLIGHETSTIMER
I BERGEN RØDE KORS HJELPEKORPS

Prosjektgrupper
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TIMER PÅ
AKSJON

Rådskontakt
Charlotte Louise Fosse

Scooter
Fagleder scooter
Jarle Solli Knudsen
Medlemmer
Godkjente altive scootersjåfører

Oppgradering Føykely
Prosjektleder
Unni Ellefsen
Medlem
Lasse Fossedal
Bjarte Fossedal
Stig Jacobsen
Idar sunde

4562

Pr.31.12.2020
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Best på søk og redning
fra fjord til fjell

Bergen Røde Kors Hjelpekorps
Øvregaten 9
5003 Bergen
post@brkh.no
www.brkh.no
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www.rodekors.no/bli-medlem

