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Buskerud

Tenk om DU plutselig må bidra
Flere liv kunne vært reddet om flere kunne førstehjelp. 

Dette var også hovedbudskapet på den internasjonale Røde Kors-dagen 8. mai i år. 
Krødsherad Røde Kors  og lokale nødetater presenterte årets tema "Førstehjelp og personlig beredskap" med 
arrangert bilulykke(bildet), førstehjelpsopplæring og informasjon.

Enkle grep kan holde et menneske i live til ambulansen kommer. 
Behovet for førstehjelp kan oppstå i trafikken, på sjøen, på ski, på jobb, hjemme, i barnehagen – ja, hvor som helst.
Temaet er like viktig hver eneste dag – hvert eneste år. Meld deg på et førstehjelpskurs NÅ!

Les mer side 8-9-10
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2         Røde Kors avisa Buskerud

Geir Waaler distriktsleder Buskerud Røde Korsleder

Alt engasjement i Røde Kors, og alle ak-
tiviteter organisasjonen utfører, bygger 
på en verdiplattform som er tuftet på sju 
grunnleggende prinsipper: Humanitet – 
upartiskhet - nøytralitet – uavhengighet 
– frivillighet – enhet – universalitet. Prin-
sipper og verdier som alle Røde Kors´ere 
både kjenner og er forpliktet til å respek-
tere og følge. Begreper som ikke bare må 
bli ord, men som skal danne forutsigbare 
rammer og peke tydelig retning for ar-
beidet vårt. I denne utgaven av Røde 
Kors-avisa vil jeg dvele litt ved prin-
sippet om universalitet, og reflektere litt 
over hva det innebærer.

Vi finner det samme prinsippet som grunn-                                                                                     
leggende i oppbygginga av den norske 
velferdsstaten. I den sammenhengen 
betyr det at de norske velferdsordnin-
gene er universelle og gjelder for alle 
samfunnsborgere, uavhengig av inntekt, 
kjønn, geografi eller andre forhold. Et 
sterkt signal om at vi som mennesker 
både er gjensidig avhengige av hverandre 
og gjensidig ansvarlige overfor hverand- 
re. En lovnad om solidaritet og at vi skal 
yte hverandre hjelp når noen trenger det. 

Røde Kors/Røde Halvmåne er en verdens-                                                                                        
omspennende bevegelse bestående av 
190 nasjonale foreninger. De har alle 
samme status, og de deler alle samme 
ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Vi 
ser det best i praksis når krig og kata- 
strofer rammer et land eller et område, og 
søsterforeninger fra hele verden mobili- 
serer for å hjelpe. Men det foregår også 
i det daglige gjennom tidsavgrensede, 
bilaterale samarbeidsavtaler mellom 
foreninger innenfor den store Røde Kors 
–familien. Idéen er at slikt samarbeid vil 
kunne bidra til å styrke og utvikle begge 
parter både når det gjelder å starte opp 
og drive behovsrettede humanitære ak-

tiviteter, og å bygge en god og formåls- 
tjenlig organisasjon. Til tross for ulike 
forutsetninger, ulike muligheter og ulike 
rammebetingelser erfarer vi at søster-
foreninger har mye å lære av hverandre. 
I tillegg bidrar samarbeidet til å øke den 
internasjonale kunnskapen og forståelsen 
hos begge parter.

Røde Kors i Buskerud har lange og gode 
tradisjoner for å ha gjensidig samarbeid 
med distrikter i andre land. I 2016 avslut-
tet vi et 10 år langt distriktssamarbeid 
med Nyeri Røde Kors i Kenya. Mye godt 
har kommet ut av det. 

Vårt årsmøte i begynnelsen av april 
besluttet at vi nå søker samarbeid med 
Moldova Røde Kors. Moldova ligger 
langt øst i Europa omkranset av nabo- 
statene Romania og Ukraina. Landet er 
i areal mindre enn en tidel av Norge, og 
det bor nesten 4, 5 millioner mennesker 
der. Moldova er kanskje Europas fattigs- 
te land. En stor del av den arbeidsføre 
befolkningen reiser ut av landet for å 
finne arbeid, og svært mange lever under 
fattigdomsgrensen. 

En liten delegasjon fra Buskerud Røde 
Kors besøkte Moldova i februar i år. Jeg 
fikk være med. Inntrykkene var sterke, 
og behovene er store. Men midt oppe i 
fattigdommen og alle andre utfordrin- 
ger, så fikk vi møte Røde Kors´ere som 
virkelig lever ut prinsippet om univer-
salitet. Engasjerte frivillige som stiller 
opp for hverandre og som virkelig gjør 
en forskjell for de som trenger det, og 
som er opptatt av hvordan de skal heve 
kompetansen i grunnleggende første-
hjelp i befolkningen. En organisasjon 
med et tydelig fokus på hvordan den kan 
bidra til at barn skal ha en trygg og god 
oppvekst, og hvordan den gjennom sitt 
arbeid kan være med på å bekjempe en-
somhet og utenforskap. Det slo oss; dette 
er jo akkurat hva vi også er opptatt av 
hjemme i Norge. Tross de enorme for-
skjellene mellom Moldova og Norge; 
vi er begge likeverdige medlemmer av 
Røde Kors-familien. Vi har det samme 
mandatet og er tuftet på det samme 
verdigrunnlaget. Her ligger det til rette 
for et gjensidig og fruktbart samarbeid 
som kan styrke og utvikle Røde Kors- 
arbeidet både i Moldova og i Buskerud.                           
Et spennende arbeid ligger foran oss.

Universalitet

Ønsker du kontakt med ditt lokale Røde Kors?
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Tollbugt. 52, 3044 Drammen
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Drammen Røde Kors 
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Flesberg Røde Kors flesbergrodekors@hotmail.com
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Anita Saastad Hansen 922 64 877 leder@nerk.no

Nesbyen Røde Kors 

Tore Bekkelund 916 66 604 nroede@online.no
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Brita Brun 481 81 972 britauvdal@outlook.com
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Benedikte Synnøve Thaulow 938 12 194 benedikte.thaulow@gmail.com
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Vats Røde Kors  

Embrik Skarsgard 911 22 601 b-miljo@online.no
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Vi ønsker våre lesere en riktig god sommer!
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Et distriktsamarbeid betyr et gjensidig 
samarbeid mellom to distrikter som vil 
gi begge parter innsikt i hverandres land 
ved gjensidige besøk og oppfølging. Det 
er tre kriterier som det legges vekt på ved 
et distriktsamarbeid;

• kapasitetsbygging

• aktivitetsstøtte  

• internasjonal forståelse

I februar 2017 reiste en gruppe på fem 
delegater fra Buskerud Røde Kors 
til Moldova for å bli kjent og se på 
muligheten for et samarbeid. Delegatene 
representerte frivillige, tillitsvalgte og 
distriktsansatte, og det var også to ansatte 
fra Norges Røde Kors med på turen. 
Moldova ligger mellom Romania 
og Ukraina og er Europas fattigste 
land. En fjerdedel av befolkningen i 
arbeidsdyktig alder reiser til utlandet for 
å finne arbeid. Dette medfører at mange 

barn blir overlatt til besteforeldrene eller 
på barnehjem. Vold mot barn er utbredt, 
både hjemme og på skolen. Moldova 
Røde Kors har derfor særlig fokus på 
å stoppe volden, men har også fokus 
på ensomme eldre, sårbare familier, 
beredskap og ikke minst førstehjelp.

De ønsker å kommersialisere førstehjelps-                                                                                           
kurs for å skaffe penger til humanitære 
aktiviteter. Til dette trenger de flere 
instruktører. Når det gjelder eldre, 
har de et tilbud som kalles «Visiting 
nurses», besøksvenner med første-  
hjelpsopplæring. En annen aktivitet er 
«Aktiv aldring» for og med eldre. De 

arrangerer også sommerleirer for barn 
med fokus på førstehjelp og sunn livsstil. 
I hovedstaden Chisinau er det mange 
gatebarn og barn som har flyttet inn i 
tomme hus og leiligheter. Moldova Røde 
Kors gir disse mat og klær. 

-Hovedinntrykket vi sitter igjen med 
etter besøket er at Moldova Røde Kors 
har stort fokus på Røde Kors-prinsip-
pene og verdigrunnlaget vårt. De har 
mange av de samme aktivitetene og 
utfordringene som oss (blant annet 
mangel på frivillige), men vi møtte 
engasjerte ledere og frivillige som stod 
på og fikk utrettet mye med små midler! 
Det blir spennende å starte et samarbeid 
med denne søsterforeningen, sier leder 
for internasjonalt utvalg i Buskerud 
Røde Kors, Kirsti Grønvold.

Tekst: Jane Grøtting / 
Jorunn Høgeli Kornerud
Foto: Moldova Røde Kors

Buskerud og Moldova Røde Kors knytter bånd
Så er det bestemt. Et enstemmig årsmøte i Buskerud Røde Kors gikk inn for Moldova som nytt samarbeidsland. Etter å ha vært i 
distriktet Nyeri i Kenya i 10 år, skal vi nå få bli kjent med en annen søsterforening – denne gang i Europa.

// - "Det blir 
spennende å starte 
et samarbeid 
med denne 
søsterforeningen"

Moldova Røde Kors driver aktiviteten Stopp volden og oppsøker ofte folk på gaten for å drive konfliktforebyggende arbeid. 

Matutdeling til ensomme hjemmeboende 
eldre foregår i regi av Moldova Røde Kors 
og utgjør et viktig bidrag i en tilværelse 
som er vanskelig for mange.
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Leiraktiviteter sommeren 2017

Våre distriktstillitsvalgte i 
Buskerud Røde Kors

Tekst: Marit B. Svendsen / Jorunn Høgeli Kornerud| Foto: Buskerud Røde Kors

Sommer er leirtid – så også i Røde Kors. I skrivende stund er det mange som bidrar i planleggingsarbeidet og mange som begynner 
å glede seg. Når du leser dette, er leiroppholdene godt i gang. Nedenfor får du en oversikt over hva som foregår i Buskerud.

BARK-leir
Barnas Røde Kors i Buskerud arrangerte nylig til sin 15. sommerleir. Fra 24. til 
27. juni var omkring 100 barn og voksne på plass på Skinnesmoen i Krødsherad 
kommune. Leirkomitéen inviterer de barna i alderen 6-13 år som er med i Barnas 
Røde Kors rundt omkring i Buskerud. Hvert år lager vi oss en stor teltleir og har 
mange spennende aktiviteter. Siden leiren ligger rett ved Krøderen så pleier vi også 
å teste ut badevannet. Årets utflukt skal gikk til Bjørneparken i Flå.  

Ferie for alle 
I Buskerud skal vi gjennomføre to opphold i 2017. Sommerferieturen går til 
Langedrag naturpark på Tunhovd. I tillegg er det bestilt et nyttårsopphold på Merket 
i Valdres. Begge opphold er for 45 gjester og fem frivillige. Røde Kors dekker reise 
og opphold for gjestene. Dagene blir fylt av mange spennende aktiviteter og nye 

bekjentskaper. Søknad til opphold med Ferie for alle skjer blant annet gjennom 
barnevern, NAV og helsestasjoner i egen kommune.  Mer informasjon om Ferie for 
alle finner du på våre nettsider www.rodekors.no under "Våre tilbud".

Røde Kors Ungdom 
Ungdommene avholder sin landsleir på Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden i Modum 
5.-9. juli. Her møtes ungdommer i alderen 13 til 30 år for å knytte nye bekjentskaper, 
utøve spennende aktiviteter, diskutere viktige temaer og ha det hyggelig sammen. 
I Buskerud har vi to aktive ungdomsgrupper. Én i Drammen og én i Hønefoss                       
– men leiren er åpen for alle og de som ønsker har kunnet melde seg på. Det utpekes 
reiseledere fra hvert fylke, som får navnliste over påmeldte og følger opp sin gruppe. 
Mer informasjon på www.rodekorsungdom.no

Våre distriktstillitsvalgte i Buskerud Røde Kors

Distriktsstyret:
Leder Geir Waaler 416 07 539 gwaal@online.no
Nestleder Ambjørg Flaata 917 06 243 aflaata@gmail.com
Styremedlem Jan Arne Øen 924 65 360 janarne@oenweb.com
Styremedlem Øivind Granlund 905 36 865 oivindgranl@gmail.com
Varamedlem Britt Falmår 414 76 087 britt.falmar@hotmail.com
D-rådsl. hj.korps Robert Bø 906 95 851 leder@buskerudrkh.no
D-rådsl. omsorg Jan-Henrik Bjørhall 957 49 890 jannabjo@gmail.com
D-rådsl.ungdom Kent Skoglund 469 12 172 kent.skoglund@gmail.com

Distriktsråd for hjelpekorps:
Leder Robert Bø 906 95 851 leder@buskerudrkh.no
Nestl./operativ Tommy Ødegård 917 06 213 operativ@buskerudrkh.no
Adm. leder Jorunn L. Andersen 905 14 200 admis@buskerudrkh.no
Omr.l.øvre Busk. Bjørn Fluto 901 93 898 bjfluto@online.no
Omr.l. Ringerike Geir Danielsen 480 44 606 omr.ringerike@buskerudrkh.no
Omr.l. søndre Busk. Christian Hollie 981 15 219 omr.sondre@buskerudrkh.no
Fagleder samband Arild Bjørndalen 948 34 378 samband@buskerudrkh.no
Fagleder transport Kenneth Omdal 950 47 877 transport@buskerudrkh.no
Fagleder opplæring Nina Jørgensrud 917 95 539 opplaring@buskerudrkh.no
Fagleder vann/elv Lars Terje Stavn Skrattegard 941 70 369 larsterjestavn_@hotmail.com
Fagleder RØFF Rannveig Haugen 950 56 951 rannveig.haugen1@gmail.com
Fagleder skred Terje Engerbakk 907 46 775 terje.engerbakk@gmail.com

Distriktsråd for omsorg:
Leder Jan-Henrik Bjørhall 957 49 890 jannabjo@gmail.com
Medlem Sølvi Sandengen 407 52 919 solvi.sandengen@gmail.com
Medlem Bente S. Andreassen 909 37 800 benandr@online.no

Medlem Inger Marie Aa. Bjerkerud 970 89 549 inger-marie_aasen_bjerkerud@hotmail.com
Medlem Bjørn Arnestad 917 99 694 bjorn.arnestad@gmail.com
Varamedlem Irene Sørensen 915 36 695 sorine_07@hotmail.com

Distriktsråd for Røde Kors ungdom:
Leder Kent Skoglund 469 12 172 kent.skoglund@gmail.com
Nestleder Sveinung Dalen 941 35 907 myggsluker@gmail.com
Medlem Marika Pantalejeva 967 42 129 marika.pantelejeva@gmail.com
Medlem Jon Mattias Schafferer 991 27 599 mattias@schafferer.no
Varamedlem Martin Engeli 938 98 476 melthar@hotmail.no
Varamedlem Vetle Aa. Arnesen 970 76 068 vetleaas1@gmail.com

Distriktets krise- og omsorgsgruppe:
Leder Anne-Kristin Solberg 476 33 280 ak.sol@online.no

Distriktets beredskapsutvalg:
Leder Margarethe Ramstad 932 14 199 mmedalen61@gmail.com

Distriktets opplæringsutvalg:
Leder Jill Therese L. Larsen 416 53 535 kursleder.hurum@hjelpekorpset.info

Distriktets internasjonale utvalg:
Leder Kirsti Grønvold 934 21 113 kirsti.gronvold@gmail.com

Distriktets fondsstyre:
Leder Benny Larsen 900 94 459 benny.larsen@online.no
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Ny pantemillionær i Buskerud 
Silje Marie Larsen skulle bare på sin lokale matbutikk i 
Spikkestad for å kjøpe nachos og pante noen flasker. Sekunder 
etter var hun millionær. Siden starten i 2008 har 42 personer blitt 
millionærer i Pantelotteriet.

Av: Inga Bjelland Nyvoll / Norges Røde Kors

Tekst: Jorunn Høgeli Kornerud| Foto: Kari Anita Brenna

– Jeg hørte en fanfare fra pantemaskinen 
og ut kom ut en uvanlig lang pantelapp. 
Jeg måtte studere den nøye, men oppdaget 
raskt at det stod 1 million. Det var helt 
uvirkelig, sier Silje, som til daglig er 
økonomistudent.

Stadig flere deltar i Pantelotteriet og 
velger å trykke på Røde Kors-knappen når 
de panter flasker. Siden starten i 2008 har 
Pantelotteriet bidratt med 156 millioner 
kroner til Røde Kors. Lotteriet har blitt en 
av organisasjonens største inntektskilde. 
Halvparten av midlene går til Røde Kors 
lokalt mens resten går til Norges Røde 
Kors til nasjonale og internasjonale 
prosjekter. I 2016 mottok Røde Kors 
32 millioner kroner fra lotteriet. Av det 
beløpet gikk 1,15 millioner til Røde Kors 
i Buskerud. Det er en økning på over 100 
000 kroner siden 2015.

Viktige midler
– Midlene vi får fra Pantelotteriet betyr 
enormt mye for oss og vi er veldig 

takknemlige for at folk her i fylket velger 
å støtte oss med panten sin, sier Mari Ann 
Morken, daglig leder ved distriktskontoret 
i Buskerud Røde Kors. -Pantelotteriet 
er en svært viktig inntektskilde for våre 
lokalforeninger og midlene bidrar til at vi 
kan hjelpe enda flere av de som trenger 
det. Våre lokalforeninger kan fortsette 
å starte opp nye humanitære aktiviteter, 
videreutvikle og videreføre allerede godt 
etablerte aktiviteter og ikke minst bidra 
til å opprettholde beredskapen lokalt, sier 
Morken.

På landsbasis brukes i gjennomsnitt 
11 prosent av all pant som innsats i 
Pantelotteriet. Butikken med høyeste 
markedsandel i Buskerud er Meny 
Gulskogen, hvor over 20 prosent av 
tomflaskene satses i lotteriet. Butikken 
i Buskerud som skapte mest penger til 
Røde Kors' Pantelotteri er Kiwi XL på 
Ligosenteret. Herfra kom det inn hele 
240 550 kroner til lotteriet i 2016.

Disse lokallagene fikk mest i Buskerud 2016:

1. Drammen Røde Kors 335 000 kroner

2. Lier Røde Kors 125 000 kroner

3. Kongsberg Røde Kors 119 000 kroner

4. Ringerike og Hole Røde Kors 112 000 kroner

5. Nedre Eiker Røde Kors 94 000 kroner

Økonomistudenten Silje Marie Larsen fra Spikkestad ble en million kroner rikere etter en 
tur innom butikken for å pante noen flasker. Her med kjøpmann Petter Bjerke og ansatt 
ved distriktskontoret til Buskerud Røde Kors, Inga B. Nyvoll. (Foto: Torkel Vik)

Et variert tilbud til grunnskolebarna
I år er det fem år siden Barnas Røde Kors (BARK) ble etablert 
i regi av Gol og Hemsedal Røde Kors. Aktiviteten ble startet 
i Gol. I fjor fikk også Hemsedal sin egen avdeling. Begge 
BARK-gruppene har vist seg å være et populært tilbud i 
lokalmiljøet og på det meste har det vært med over 80 barn.

-Vi har vært opptatt av å inkludere 
alle, og spesielt de som har kommet til 
mottaket i Gol, sier leder i BARK-gruppa 
i Gol, Kari Anita Brenna. -Det har vært 
utfordrende til tider, da utskiftingen av 
barn har vært stor, men jeg håper og 
tror at de som har vært med oss har fått 
nyttig lærdom og mye glede, sier hun.

-Vi har holdt på med mye forskjellig 
og forsøkt å ha stor variasjon i tilbudet 
vårt. Hvert møte har sitt tema og dette 

kan omhandle førstehjelp, praktisk 
friluftsliv, å lære om samarbeid,  
brannsikring, baking og hobbyaktivi-
teter. Det stilles ikke krav til ferdigheter 
og hvert tema avsluttes hver gang. 
Det viktigste for oss som driver dette 
tilbudet er at deltakerne skal føle 
mestring, oppleve samhold og ha det 
kjekt sammen, sier Kari Anita. 

I Gol begynner noen av barna å bli store, 
siden de har holdt på i BARK i fem år. 

Derfor startet lokalforeningen en egen 
RØFF-gruppe på nyåret. Det er flere 
slike grupper i fylket, og forkortelsen 
står for "Røde Kors Friluftsliv og 
Førstehjelp". I Gol er det foreløpig åtte 
deltakere, men håpet er at enda flere av 
de som ikke har så mye annet å finne på 
skal bli med. For de små i BARK er det 
stas å se frem til at de blir så gamle at 
de kan bli med i RØFF. Og for rekrutte- 
ringskjeden internt i Røde Kors så betyr 
det også at mange RØFF`ere kanskje på 

sikt vil bli med i hjelpekorpset. -Nå har 
vi tilbud til mange målgrupper og nesten 
alle alderstrinn, smiler Kari Anita, og 
oppfordrer alle barn og unge til å hive 
seg på Røde Kors-toget. Det har mange 
vogner – og det har plass til flere!

Høydepunktet i år var den store 
fylkesleiren på Skinnesmoen, hvor 
unger fra både Gol- og Hemsedal-gruppa 
deltok. Vi tipper de hadde mye å fortelle 
da de kom hjem.
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Slike gutter (og jenter) det vil gamle Norge ha…
Gode og kompetente ledere er en forutsetning for å lykkes når mannskaper skal ut i innsats. Veien fram til å bli en slik leder er lang, 
og det er ikke hvem som helst som slipper gjennom nåløyet for å skoleres på høyeste nivå.

Forestill deg at du har gått deg vill på 
fjellet.  Vinden uler og skarpe snøkrys-
taller pisker som is i ansiktet. Sikten er så 
dårlig at du ikke ser annet enn dine egne 
skitupper og du er så kald at du nesten 
ikke greier å ta gripetak rundt staven. 

Eller forestill deg at du setter utfor en 
herlig, snøkledd og urørt bakke. Så hører 
du det buldrende drønnet, du kastes 
rundt og tunge snømasser begraver deg 
så du ikke vet forskjellen på opp og ned.

Slike forestillinger blir dessverre reelle 
for noen, og den gode turopplevelsen kan 
brått endres til en traumatisk, uønsket 
hendelse. I 2016 opplevde vi et rekord-
høyt antall redningsaksjoner og Røde 
Kors hjelpekorps måtte rykke ut på 1 641 
ulike oppdrag. Hvem er det som frivillig 
melder seg til å bistå med søk og redning 
når alarmen går?

Jo – det er blant annet våre godt kvali- 
fiserte hjelpekorpsere, som i dag 
grunnskoleres i rundt 100 timer. De 
trener, de har øvelser og mange deltar 
også på en rekke videregående kurs.
De aller beste påtar seg ansvaret for 
å lede disse mannskapene, ofte under 
svært krevende forhold. 

Vi har møtte en av dem som i vinter gjen-
nomførte det såkalte "Finsekurset", hvor 

hensikten er å utdanne kvalifiserte ledere 
for søk og redning i vinterfjellet. Damen 
heter Brita Brun. Hun er 45 år, opprin-
nelig fra Nore og Uvdal og nå bosatt på 
Geilo. Vi ble nysgjerrige å denne fjell-
dronningen, som ser ut til å være minst 
like tøff som gutta. 

Hvem er Brita?
-Jeg er jo oppvokst på gård, med Hardan-
gervidda som nærmeste nabo. Her drev 
vi med sauer. Jeg har vært mye på leiting 
etter dyra, har alltid vært glad i frilufts-
liv og jeg har besøkt mange turisthytter. 
Jeg ble med i det lokale hjelpekorpset i 
1995. Jeg driver eget kjøttforedlings-
firma og har anledning til å være med 
på både kurs og aksjoner uten å være 
avhengig av samtykke fra en arbeidsgi- 
ver. Samboeren min er også aktivt med 
og mye av fritida vår brukes på Røde 
Kors.

Og hvem er Nore og Uvdal Røde Kors?
De siste årene har jeg vært lokalfore- 
ningsleder i Nore og Uvdal Røde Kors. 
Per dato har vi én aktivitet, og det er 
hjelpekorps. Vi driver primært med søk 
og redning. Medlemmene er også venner 
privat, og nå har vi fått med oss flere 
yngre mellom 20 og 30 år. Korpsmed- 
lemmene våre driver med jakt og er godt 
kjent i områdene våre. Jeg er ikke redd 
for å sende dem til fjells, for dette er folk 

som kan klare seg selv. Vi har hatt god 
rekruttering de siste årene, og nå har vi 
35 regodkjente hjelpekorpsere – noe jeg 
er veldig stolt av. Jeg tror folk i bygda 
vet hva vi står for og vi har ikke behøvd 
å markedsføre oss nevneverdig.

Og så meldte du deg på det krevende 
Finsekurset i vinter. Fortell.
-Vi har lenge hatt fokus på utdanning 
av aksjonsledere og dette står også i vår 
handlingsplan. Vi er et typisk fjellkorps 
som har mange oppdrag ute i fjellet, og 
i all slags vær. Da trenger vi kompetente 
folk som kan ta ansvar for mannskapet 
under en aksjon, hvor vi også samhandler 
med den offentlige redningstjenesten. 
Nå bød sjansen seg, jeg fylte ut søknads-         
skjemaet og oppfylte kriteriene for å delta 
på det vi før kalte "A-kurs". Nå heter det 
ASOR, som står for "aksjonsleder søk og 
redning". Finsekurset tilbyr kursplasser 
til alle deler av redningstjenesten i Norge 
og det var med folk fra politiet, brann-
vesenet, sivilforsvaret, hovedrednings-
sentralen og Røde Kors. Å delta på slike 
tverrfaglige kurs gjør at vi blir godt kjent 
med de vi skal samhandle med, og noe 
av det viktigste vi lærer er å stole på våre 
egne avgjørelser. Det er ikke rom for 
nøling når minuttene teller.

Kan du si litt om innholdet i kurset?
-Det var veldig artig å treffe de andre 

og snakke samhandling, og det ble delt 
mange erfaringer i løpet av de ni dagene 
vi var sammen. Vi var ute i to døgn og 
måtte greie oss sjøl. Hovedelementene i 
kurset besto av aksjonsledelse, generell 
ledelse, redning/skred og det faglige som 
utgjør vår vintertjeneste. Deltakerne skal 
ha kjent alt på kroppen, så vi vet hva vi 
sender egne mannskaper ut på. Vi skal 
ha gått på ski med tung sekk, gravd og 
ligget i snøhule, søkt i skred og hatt 
nattorientering. Vi fikk oppgaver hele 
tiden og skulle blant annet opprette KO 
(kommandopunkt), lede henteoppdrag, 
lede mannskaper i forbindelse med 
en arrangert togulykke og flere andre 
spennende scenarier. Vi ble debriefet 
etter hver hendelse og fikk ærlige tilbake-
meldinger og bedømminger underveis. 
Flere av deltakerne kom fra Longyear-
byen, og de delte også mye god erfaring 
med oss andre.

Tekst: Jorunn Høgeli Kornerud| Foto: Jorunn Høgeli  Kornerud og Marie Pilesvåsand/Hordaland Røde Kors
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-Og så må jeg rose markørene vi hadde 
med. Det var skoleklasser og andre 
ungdommer som alle spilte utrolig godt. 
Vi hadde blant annet evakuering fra 
brann. Markørene var godt skadesminket 
og spilte så bra at det nesten opplevdes 
som virkelig. Det er viktig for å få trent 
godt. Vi hadde også med oss helikopter 
og redningshunder på skredøvelsene, og 
de gjør en utrolig flott jobb.

Er det påkrevet med alle disse 
kursene?
-Jeg har gjennomført hele kurspak-
ken til Røde Kors, og jeg kan ikke få 
fullrost opplegget. Det er viktig at man 
starter med grunnopplæringen sin og 
deretter gjennomfører kurs innen kvali- 
fisert søk og redning og laglederkurs 
i søk og redning. Man kan komme inn 
på Finsekurset via erfaring også, men 
jeg opplever det som veldig nyttig å ha 
tatt alle kursene. Det gjør meg trygg 
som leder, men også som Røde Korser. 
Mye av det jeg har lært tidligere popper 
opp i hodet mitt og jeg merker at jeg 
benytter den tillærte kunnskapen hele 

tiden. Jeg skulle gjerne sett at enda 
flere fra Buskerud tok dette kurset, for 
eksterne medspillere stiller stadig større 
krav til oss. Vi må oppdatere oss og 
sørge for at nye ledere får lov å slippe 
til – både kvinner og menn. Samtidig er 
det viktig å påpeke at det ikke bare er 
antall kurstimer som blir avgjørende for 
å lykkes – men også den personlige eg-
netheten, lokalkunnskapen og erfaringen 
man har med å ferdes i gjeldende terreng 
og greie seg selv når været er dårlig og 
teknologien ikke alltid fungerer. Dette er 
ofte helt avgjørende.

Har du vært like kurs-motivert hele 
tiden?
-I begynnelsen syntes jeg det virket 
litt håpløst. Det var så langt løp og jeg 
husker at jeg tenkte at jeg aldri kom 
til å nå toppkursene. Når jeg ser meg 
tilbake nå, er jeg kjempeglad for alle 
kurs jeg har vært igjennom. Folk må 
ikke tro dette er bortkastet. Kursstaben 
er kjempeviktig og det har også mye å 
si hvordan deltakerne man kommer på 
gruppe med er. Vi treffer mange nye folk, 

må skjerpe oss, ta hensyn og bli kjent – 
ellers fungerer det ikke. Jeg har bevisst 
reist til andre distrikt for å delta på kurs, 
nettopp for å treffe helt nye folk. Jeg må 
spesielt få skryte av kursgjennomførin-
gen til Trøndelag og Hordaland, men det 
er mange kompetente folk i alle fylker.  

Hvorfor har du landet på akkurat 
denne hylla, Brita?
-Røde Kors hjelpekorps blir kalt ut på 

søk og redningsoppdrag både sommer og 
vinter. Det er en fantastisk hobby å kunne 
være med og hjelpe de som har kommet 
opp i en vanskelig situasjon. Samtidig 
får jeg dyrka interessene mine i form av 
førstehjelp og friluftsliv, jeg får et stort 
nettverk og mange gode venner, jeg får 
en gratis skolering som er helt uvurderlig 
og jeg får gjøre alt dette under den store 
paraplyen Røde Kors. Det setter jeg stor 
pris på.

Tekst: Jorunn Høgeli Kornerud| Foto: Vats Røde Kors hjelpekorps

Krevende redningsoppdrag 
i Hallingdal
Natt til onsdag 15. mars i år gikk alarmen hjemme hos Embrik 
Skarsgard (59), som er leder for den lokale Røde Kors-foreningen 
i Vats. 55 lærere og elever var på snøhuletur og nå hadde de ringt 
politiet for å be om bistand til å evakueres ut fra et område litt nord 
for Bukketjørne i Ål, hvor uværet herjet. En skavl hadde løsnet og 
begravd teltet til lærerne og nå begynte det å haste.

De neste timene skulle bli svært krevende 
for redningsmannskapet. Skoleklassen 
fra Lørenskog videregående skole hadde 
funnet en fin skavl og bygd ti snøhuler. 
Så kom uværet med mye snø og vind 
og skavlen vokste svært raskt. De måtte 
jobbe iherdig for å holde åpningene fri 
for snø og lærerne holdt vakt fra sitt telt 
rett i nærheten. Litt etter midnatt løsnet 
deler av skavlen og snøen la seg over 
teltet. Noen av elevene fikk gravd fram 
igjen lærerne, og selv om ingen hadde 
vært i livsfare, skjønte de at situasjonen 
begynte å bli svært alvorlig. Valget ble da 
tatt og lærerne ringte politiet og ba om 
assistanse til å evakuere alle sammen.

Været var utrivelig og føyke og snødrev 
ga minimal sikt. Veien til Bergsjøstølen 
måtte brøytes og så kunne Vats Røde Kors 
hjelpekorps rykke ut med to snøskutere, 
en beltevogn og to tråkkemaskiner. 
De fant skoleklassen og fikk med seg 
godt over halvparten på første retur, før 
de snudde og hentet de resterende og 
deretter alt utstyret.

Når teknikken svikter
-Slike aksjoner opplever vi heldigvis 
veldig sjelden, forteller Embrik. -Når 
været er så dårlig som det var denne 

marsnatta, så må du kjenne mannskapene 
dine så godt at du kan håndplukke de du 
mener bør sendes ut først og hvem som bør 
dra sammen med hvem. Vi visste omtrent 
hvilket område skoleklassen befant seg i, 
men telefoner, gps og annet navigerings- 
utstyr benytter fire-fem ulike systemer, 
og da stemmer ikke kartposisjonene folk 
oppgir med AMK sine kartreferanser. 
Nødnettet har ikke gps-funksjon. Som 
et tips vil jeg oppfordre alle til å laste 
ned luftambulansens app "1-1-3" på sin 
mobiltelefon. Da får du oppgitt samme 
posisjoner som hele helse-Norge benytter.

-Fordelen i vårt fjellkorps er at de fleste av 
mannskapene har tråkket rundt i området 
her i alle sine leveår og mange har lang 
Røde Kors-erfaring. De driver med jakt 
og de er godt kjent og fjellvante. Vi vet 
med sikkerhet at de er i stand til å ta vare 
på seg sjøl. De har også egne snøskutere 
med hengere og bergingsslede, noen har 
bandvogner og noen har et yrke som 
gjør at de har tilgang på tråkkemaskiner. 
De fleste er i beredskap til enhver tid 
og kan rykke ut med nødvendig utstyr 
og kompetanse på veldig kort varsel. 
Likevel spiller vi også på lag med en del 
folk som ikke normalt er i beredskap og 
da tar det litt tid å mobilisere.

-Denne natta hadde det kommet 50 cm 
nysnø og vinden var til tider veldig sterk. 
Det er en farlig kombinasjon. Da vi dro 
innover var sikten så elendig at vi ikke 
så fronten på beltet på bandvogna. Lyset 
var helt flatt og det er enda verre enn 
tåke. Da er lokalkunnskap om området 
helt avgjørende for å kunne greie seg. 
Du må nesten kjenne hver skrent og råk 
for å kunne navigere og ferdes trygt. 
Radiosambandet kan svikte i minst tre 
timer i dette området, inkludert tracking, 
gps, nødnett og mobilnett. Da sender 
vi ofte en kort sms til føreren fra vår 
kommandosentral, for da piper det i 
øreproppene til telefonen hans om han 
kjører over en topp hvor det er dekning. 
Da merker han signalet og kan stoppe for 
å ringe tilbake.

-Vi hadde en lignende aksjon for noen 
år siden, da 22 kitere forsvant i fjellet 
i storm. De ble spredd for alle vinder, 
noen lettet og måtte kappe linen for ikke 
å forsvinne. Heldigvis gikk det bra med 
alle den gang, som nå. Jeg vil vel si at alle 
denne gangen også hadde en god porsjon 
flaks. 

Bare timer etter at vi avsluttet aksjonen i 
ni-tiden på morgenen den 15. mars, gikk 

alarmen på Haugastøl. Der var én person 
savnet etter å ha blitt tatt av skred. Noen 
av våre mannskaper deltok også der. 
Resultatet, med positivt funn etter flere 
timer, bidrar til en stor vitamininnsprøyt-
ning for redningsmannskapene. Når man 
ser hva man kan være med å bidra til og 
når man vet at liv berges takket være god 
beredskap, samhandling og kvalifiserte 
mannskaper som ikke gir opp, så kan 
man leve på den godfølelsen i mange år.

-Opplæring og kvalitetssikring av mann- 
skaper og deres ledere, sammen med 
kjentmannsfunksjon og lokalkunnskap er 
viktig. Opplæring er også viktig for å være 
en Røde Korser fullt ut, kunne førstehjelp, 
kunne det faglige i forbindelse med søk 
og redningsoppdrag og forstå mandatet og 
verdigrunnlaget vårt, men jeg er ikke i tvil 
om at det å være vant til å ferdes i akkurat 
det området du skal ut i, er av avgjørende 
betydning når været er så dårlig som vi 
opplevde det nå. Du kan ikke en gang øve 
i slikt vær, men at de ferskeste får være 
med de mer erfarne, er med på å gjøre oss 
kvalifiserte når det smeller. Vi vet ikke om 
det blir i morra eller om ti år, derfor er vi 
alltid i beredskap, avslutter Embrik.

Mannskapet i Vats Røde Kors hjelpekorps trener mye og kjenner fjellområdet sitt som sin 
egen bukselomme. 
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Førstehjelp 
og personlig 
beredskap
Hvor lang tid tar det før ambulansen kommer der du bor? Hvis 
svaret, som i Oslo på sitt beste er åtte minutter, bruker jeg å si 
«prøv å holde pusten i åtte minutter». Da skjønner alle at hvis du 
gjør det er du død. Det betyr at du og jeg må ta initiativ.

(President i Røde Kors, Sven Mollekleiv)

Hva motiverer deg til å lære deg førstehjelp? Famille, venner eller andre nære som 
skader seg eller blir syke? Alle har en plikt å hjelpe andre mennesker i nød. Lær deg 
førstehjelp. Arranger et kurs på jobb eller med familien. Det kan være avgjør-ende 
for om noen vil overleve en kritisk situasjon.

På et førstehjelpskurs vil du lære deg hva du skal gjøre i kritiske situasjoner og 
behandle skader som for eksempel brudd, blødninger, fallskader, klemskader, også 
videre. Hver dag skader mennesker seg både på jobb og i private situasjoner. Mer enn 
2500 mennesker faller om med akutt og uventet hjertestans hvert år utenfor sykehus. 
Bare 1-2 % overlever. Her kommer noen tips på noen viktige områder man bør ha 
fokus på når det gjelder livreddende førstehjelp.

En person som var tilstede på fjorårets 
oljemesse ONS i Stavanger i forbindelse 
med jobb, fikk oppleve sitt livs verste 
mareritt. Plutselig og uventet falt han 
om med akutt hjertestans. 

Førstehjelpsinstruktør Øyvind Byre var 
heldigvis på rett sted til rett tid da denne 
mannen fikk hjertestans.

– Jeg hørte et brak og så at en mann hadde 
falt om. Han blødde kraftig fra hodet. En 
person hadde løpt fram til ham og holdt 
ham i hånda. Mannen gispet etter luft. 
På det tidspunktet var det vanskelig å 
konstatere om det var gisping eller tung 
pusting. Men så fikk han spasmer. Det 
var umulig å få kontakt med pasienten.

Byre forstod at noe alvorlig var på 
gang, og tippet mannen over på ryggen 
for å sikre frie luftveier. Han ropte på 
kollegene sine, som hentet hjertestart-
er. – Jeg satte i gang med hjerte- og 
lungeredning. Etter 30 trykk fikk jeg 
hjertestarteren, forteller Byre. For å få 

frie hender til å betjene hjertestarteren, 
ba han noen av de tilstedeværende om 
å overta hjerte-/lungeredningen. Ingen 
meldte seg frivillig. Byre ønsker ikke å 
kritisere noen. Han vet at mange føler seg 
usikre i en kritisk situasjon som dette. – 
Selv om mange har lært førstehjelp, har 
de aldri praktisert. Nettopp av den grunn 
er det viktig å ta repetisjonskurs jevnlig, 
påpeker førstehjelpsinstruktøren.

Situasjonen på ONS løste seg ved at 
Byre tilbød «hurtigopplæring» i hjerte-
kompresjoner til et av vitnene. Dermed 
kunne han ta seg av hjertestarteren, som 
straks analyserte pasienten og anbefalte 
å gi støt. – Etter sjokket fortsatte vi med 
30-2 i et minutt. Da begynte mannen å 
puste igjen, forteller Byre. Noen minutter 
senere ankom en lege til stedet. Pasient-
en ble brakt til sykehuset og alt står bra 
til med ham nå.

(Kilde: Røde Kors-Avisen Rogaland, 
2. utgave / november 2016)

Var på jobb, falt plutselig om med 
akutt hjertestans!

De første minuttene er avgjørende for 
hvordan det kommer til å gå med pa-
sienten. Derfor er det viktig at du un-
dersøker pasienten systematisk, ringer 
etter hjelp og iverksetter nødvendige 
livreddende tiltak.

Få raskt oversikt på følgende:
• Hva har skjedd?
• Er pasienten våken?
• Puster han normalt?
• Hvordan er huden?

Varsling av hendelser til 1-1-3
En god huskeregel for undersøkelse av bevisstløse 
pasienter er BLÅS:
Når du kommer ut for en situasjon som krever første-
hjelpshandling, eller i situasjoner der du er usikker på 
hva du skal gjøre, så bør du varsle 1-1-3 om dette. Sett 
mobiltelefonen din på høyttaler og følg disse prinsip-
pene når du varsler:

• Behold roen.
• Hvem ringer.
• Hvor ringer du i fra.
• Hva har skjedd.
• Gi en nøyaktig beskrivelse av situasjonen og eventuelt hvor mange personer 

som er involvert.

Akutt hjertestans
Dersom en person er bevisstløs og ikke puster normalt så har personen mest sann-
synlig hjertestans. Når hjertet stopper å pumpe så opphører all sirkulasjon av blod 
og oksygen til organene våre. For å øke overlevelsesmuligheten, er det uansett årsak 
viktig å komme raskt i gang med god hjertelungeredning, og koble til hjerte-starter 
så tidlig som mulig. For hvert minutt som går minsker overlevelsessjansen med 
10% dersom man ikke gjør god hjerte- lungeredning i kombinasjon med bruk av 
hjertestarter.

Undersøkelse av personer som er 
skadet og/eller bevisstløse

B- bevissthet
L- luftveier
Å- åndedrett
S- sirkulasjon

Tekst og Foto: Røde Kors Førstehjelp 
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Slik gjør man ved akutt hjertestans:
• Sikre situasjonen og stedet.
• Dersom ikke tegn til liv, varsle 113/rop etter hjelp.
• Starte med 30 brystkompresjoner og gi 2 innblåsinger.
• Koble til hjertestarter og følge instruksjonene. 

Fortsett med dette frem til ambulansepersonalet/helsepersonell tar over pasient.

Plasser overlappende hender midt på brystkassen mellom brystvortene. Trykk ca. 5-6 
cm ned i en takt på ca. 100/ min

Gi gode frie luftveier. Sjekk i munnhulen at ingen ting sitter fast. Gi to raske innblåsinger. 
Fortsett 30:2

Bruk av hjertestarter – alle kan klare det
En hjertestarter er i dag å regne som en naturlig del av det ordinære førstehjelpsut-
styret og man trenger ingen spesialkompetanse for å kunne håndtere denne.

Klarer man å starte med tidlig hjerte- og lungeredning, samt gitt det første strøm-
støtet fra hjertestarteren i løpet av de første minuttene etter at hjertestansen har 
inntruffet, vil man øke overlevelsesevnen betydelig.

Jo tidligere man får gitt det første sjokket fra hjertestarteren, desto større sjanse har 
pasienten til å overleve.

Nytt nasjonalt hjertestarterregister – 113.no
Hjertestartere kan redde liv, men bare dersom man vet hvor de er.

Apotek1 og Røde Kors Førstehjelp startet mot slutten av 2015 et initiativ med å 
bygge et nasjonalt hjertestarterregister med håp om at myndighetene ville overta 
arbeidet på sikt. Hensikten var at publikum kunne gjøre seg kjent med hvor det 
finnes hjertestartere i sitt nærområde – hjemme, på fritiden eller på jobb.

1.mars 2017 ble det laget et nasjonalt register i regi av Helse- og omsorgsdepar-
te- mentet. Røde Kors Førstehjelp er blant de få akkrediterte bidragsyterne til det 
nye nasjonale registeret, www.113.no. Det er lagt godt til rette for at alle som eier 
en hjertestarter skal kunne bidra til at 113.no blir en suksess ved at det er lett å 
registrere nye hjertestartere. De mange tusen oppføringene fra vårt opprinnelige 
register vil sam-ordnes og overføres til det nasjonale registeret i løpet av våren. 
Med et offisielt nasjonalt register vil private hjertestartere endelig bli tilgjengelig 
for AMK. Når noen ringer 1-1-3, skal AMK-sentralene ha oversikt over hvor det 

finnes hjertestartere, slik at de kan gi publikum beskjed om hvor de kan løpe og 
hente en hjertestarter og dermed kunne avgi sjokk før ambulansen ankommer. Dette 
vil kunne redde mange liv årlig i tiden fremover.

Stadig flere bedrifter, organisasjoner og privatpersoner kjøper hjertestartere. Vi 
håper at alle som leser dette vil bruke noen minutter og registrere nærmeste hjerte-
starter på 113.no. Røde Kors Førstehjelp ønsker å plassere flest mulig hjertestartere 
ut til stedene/områdene der pasientene faller om fordi vi ønsker å bidra til å redde 
flest mulig liv.

For flere spørsmål om førstehjelpskurs, førstehjelpsutstyr og hjertestartere kan man 
ta kontakt med Røde Kors Førstehjelp på telefon 05003 – tastevalg 5 eller på e-post: 
post@rodekorsforstehjelp.no

Nyttig om hjertestartere
•	 En hjertestarter består av tre enheter. Batteri, elektroder og selve enheten.
•	 Hjertestarteren har som regel to knapper. En for å slå den på og en for å avgi sjokk.
•	 Når man slår på en hjertestarter så vil den forklare, på norsk, hva man skal gjøre. Noen 

har også tekstdisplay hvor alt er forklart skriftlig også.
•	 Man kan IKKE gjøre noe galt.
•	 Noen hjertestartere kan måle hva du gjør og forteller hva du skal gjøre bedre.
•	 Hjertestarteren er som regel utstyrt med et bruker-kit som består av en pusteduk, 

barberhøvel, tekstilsaks, hansker og tørkeklut.
•	 Hjertestarteren bør lagres tørt i romtemperatur.
•	 Det	finnes	varmeskap	som	tåler	ned	til	–	25	grader	Celsius	dersom	man	vil	gjøre	

hjertestarteren tilgjengelig utendørs.

Anbefalt førstehjelpsutstyr i hus, bil og i sekken
•	 Sjekk dato på førstehjelpsutstyret ditt hjemme og i bilen. Utstyr som kompresser og 

plaster er som regel sterilt pakket og har en holdbarhetsdato.
•	 En førstehjelpsenhet til tursekken bør inneholde nok utstyr til å håndtere små sår 

og skader, til større blødninger. Samtidig er det smart å ta med gnagesårplaster, 
kom-primerende bandasje saks, pinsett og varmefolie.

•	 I hjemmet bør man ha en førstehjelpsenhet som håndterer alt fra små skader i 
hverdagen, brannbandasje, øyeskyll, diverse bandasjer, osv.

•	 I	bilen	er	man	pålagt	å	ha	førstehjelpsutstyr	som	kan	behandle	2-3	pasienter	i	en	
eventuell ulykke.

Les mer på www.rodekorsforstehjelp.no
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Hvor godt forberedt er DU hvis en uønsket hendelse inntreffer?
Det offentlige har sitt planverk og nødetater og frivillige øver og samhandler. Men hva kan DU bistå 
med dersom en mann, kvinne eller et barn faller om på gaten og blir liggende bevisstløs? Hva putter 
du i sekken din før du skal ut på tur? Hva bli konsekvensen om du får motorstopp på en øde strekning 
og det er 15 kuldegrader ute? Hva skjer om en naturkatastrofe eller en teknisk feil skaper langvarig 
strømbrudd i hele området der du bor? Hva om noe skjer med drikkevannet vårt? Hva om mobil- og 
datanettet streiker? Dette er tankespinn som plutselig kan bli virkelighet for noen av oss. 

Som vi kunne lese i artikkelen om førstehjelp og personlig 
beredskap, så er det viktig å være forberedt. Da står vi bedre 
rustet til å håndtere akutte hendelser som krever ekstra innsats.

I tillegg til sykdom og ulykker, kan vi også rammes av hendelser 
hvor infrastrukturen bryter sammen og hvor ting vi vanligvis tar 
som en selvfølge, plutselig blir fraværende. Forskning viser at 
vi blant annet får stadig mer ekstremvær. Dette kan medføre 
flom, skred og langvarige strømbrudd. De fleste av oss er helt 
avhengig av strøm i hverdagen; til oppvarming, lys, matlaging, 
varmtvann og elektriske apparater. Med et lite reservelager av 
det du er mest avhengig av – som mat, vann og varmekilder – er 
du bedre rustet for å klare deg selv i noen dager.

Våre lokale Røde Kors-foreninger tilbyr førstehjelpskurs til 
alle sine aktive frivillige og noen arrangerer også kurs for øvrig 
lokalbefolkning. I tillegg får våre frivillige enkel skolering 
innen psykososial førstehjelp for å lære om hvordan man møter 
mennesker som nylig har opplevd en akutt, uønsket hendelse. 

Kan du førstehjelp?
Røde Kors tilbyr ulike typer førstehjelpskurs til både 
privatpersoner og bedrifter, og de fleste av oss har en motivasjon 
for å lære seg førstehjelp. Det være seg barn og annen familie, 
venner, kollegaer eller andre som skader seg eller blir syke. 
Den jobben som blir gjort før en eventuell ambulanse kommer 
på stedet, er livsviktig for mange mennesker. Da er det godt å 
ha både kunnskap og trygghet nok til å kunne utføre det som 
kreves – og det er godt å vite at de rundt oss kan førstehjelp om 
vi selv skulle bli rammet. 

Våre lokale Røde Kors-foreninger tilbyr førstehjelpskurs til 
alle sine aktive frivillige og noen arrangerer også kurs for øvrig 
lokalbefolkning. I tillegg får våre frivillige enkel skolering 
innen psykososial førstehjelp for å lære om hvordan man møter 
mennesker som nylig har opplevd en akutt, uønsket hendelse. 

Her er et eksempel på 
hva man burde ha i 
personlig beredskap;

•	 Drikkevann

•	 Tørrmat

•	 Radio med batterier

•	 Lommelykt

•	 Stearinlys

•	 Fyrstikker

•	 Ved

•	 Ekstra ulltepper

•	 Kokeapparat som går på 
gass eller rødsprit så du kan 
lage deg litt varmmat

•	 Kontanter

•	 Førstehjelpsutstyr

fakta

Flere bør ta førstehjelpskurs
Dette kan sikres gjennom f.eks. 
•	 å påse at alle elever får et skikkelig førstehjelpskurs i løpet av barneskolen, 

ungdomsskole og videregående
•	 at alle som arbeider med barn og utsatte grupper har opplæring
•	 at arbeidslivet tilrettelegger for at ansatte kan ta kurs i regi av jobb eller 

tilrettelegger for muligheten til fravær i forbindelse med dette

Man trenger ikke å ta kurs i regi av frivillige organisasjoner som Røde Kors, men 
det er også en mulighet. Snakk med ditt lokale Røde Kors. Kontaktinformasjon 
finner du på våre nettsider www.rodekors.no/buskerud og på side to i denne avisa. 
Du kan også nå oss via telefon 05003. 

Om du ønsker å kjøpe kurs og produkter til din bedrift eller kanskje din barnehage; 
ta kontakt med vår kommersielle satsning, Røde Kors Førstehjelp AS, via telefon 
05003 tastevalg 5.

Langvarig tørke og konflikt gjør at 
millioner av mennesker trues av sult 
og mangel på rent vann. Barn er i ferd 
med å dø av underernæring. Det er 
stort behov for hjelp!

Røde Kors deler ut mat, sørger for rent 
drikkevann og gir medisinsk hjelp. 

Vær med og redd liv! 

Send SULT til 2272 (250 kr) 

VIPPS til 2272 (valgfri sum) 

Kontonummer 8200 06 10190

BARN SULTER I ØST-AFRIKA. HJELP NÅ!

W
ittusen &

 Jensen  Foto:  IC
RC

, A
rie Kievit 

røde0079-østafrika-m25-246x144mm.indd   1 16.03.17   13.06

Tekst: Anikken Hjelde / Jorunn Høgeli Kornerud



 Røde Kors avisa Buskerud      11

100 år i den humanitære tjeneste
Mye har hendt siden Drammen Røde Kors ble stiftet en tidlig vårdag i 1917. De humanitære behovene er i stadig endring og frivillige 
kommer og går. Det som er helt sikkert er at behovet for Røde Kors fortsatt er til stede.

Den første verdenskrig var inne i sitt 
tredje år, og kapasiteten ved sykehusene 
i Europa var sprengt. Muligheten for 
rehabilitering og videre behandling var 
liten for de aller fleste. Det nøytrale 
Norge ble derfor bedt om å bistå med 
mottak av sårede soldater. Vår regjering 
stilte seg positive til å bidra i dette 
arbeidet. Èn av løsningene ble å etablere 
Røde Kors-foreninger i flere av de store 
norsk byene. Organisasjonen hadde i 
flere år fått økt oppmerksomhet på grunn 
av sin sykepleieutdanning.

Drammen Røde Kors ble stiftet 23. mars 
1917, og ikke mange ukene etter rullet 
et tog inn på Drammen stasjon med 100 
russiske menige soldater og offiserer, 
som alle ble innlosjert på et sanatorium 
på Konnerud.  Foreningen vokste hurtig i 
størrelse og i løpet av de påfølgende årene 
tok de frivillige også fatt i humanitære 
utfordringer i egen kommune.

I forbindelse med andre verdenskrig, 
etablerte Drammen Røde Kors også et 
hjelpekorps. Disse hadde en betydelig 
skjult agenda hva angikk motstandskamp 
mot okkupasjonsmakten. 

Røde Kors har alltid hatt som mål å bistå 
der det er humanitære behov som ikke er 
dekket av det offentlige. I flere tiår var 
det Drammen Røde Kors som hadde 
ansvaret for sykepleierutdanningen  i vårt 
nærområde. I dag er dette selvfølgelig et 

offentlig ansvar, men det var Røde Kors 
som organisasjon som gikk foran og 
startet dette viktige arbeidet.

De første 50 årene hadde Drammen Røde 
Kors fire spesialavdelinger, som omfattet 
besøkstjeneste, barnehjelp, hjelpekorps 
og ungdommens Røde Kors. Med årene 
har aktivitetsnivået økt betraktelig og 
vi henvender oss i dag til mange ulike 
målgrupper i kommunen. Vi har blant 
annet oppvekstaktiviteter som Barnas 
Røde Kors, Leksehjelp og Ferie for 
alle, vi har Røde Kors Ungdom, vi har 
fortsatt et sterkt hjelpekorps og vi har en 
rekke migrasjonsaktiviterer og tilbud til 
eldre og ensomme. Det siste tilskuddet 
på stammen er den nye møteplassen 
for ungdom som nå tilbys gjennom 
Fellesverket i Globusgården på Strømsø 
torg. 

Vi lever i et samfunn der forandringer 
kommer raskt og nært oss, om det nå 
er naturkatastrofer, ensomhet eller store 
folkevandringer det er snakk om. Den 
store flyktningstrømmen vi har opplevd 
de siste årene, som en følge av både 
konflikt og katastrofer, viser at verden 
i dag, som i 1917, har behov for et 
livskraftig og handlende Røde Kors. 
Våre sju prinsipper er våre ledestjerner, 
og med frivillige som arbeider ut fra et 
nøytralt og upartisk ståsted, er det store 
hovedmålet å bidra med humanitære 
aktiviteter og budskap. 

Røde Kors-søstrene likte å vise fram uniformene sine ved spesielle anledninger. Her fra et opptog i Drammen 17. mai 1955. (Arkivfoto Røde Kors)

Det er en skikkelig stå-på-gjeng som driver Fellesverket på frivillig basis. Ansatt prosjekt- 
leder, Dipali Gossein, nummer fem fra venstre foran.  (Foto: Drammen Røde Kors).

På Fellesverket kan man gjøre mye spennende. Spilltilbud, kafè, god dialog, musikk, 
leksehjelp, shuffelboard og bordtennis er noe av det man kan velge i. 
(Foto: Drammen Røde Kors). 

Tekst: Jon Peter Wium / Jorunn Høgeli Kornerud
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-Dette er en aktivitet hvor alle bidrar. Vi har ikke så tydelige skiller på hvem som er 
Røde Kors-frivillige og hvem som er deltakere, og de fleste stiller opp med den tida 
de måtte ha, forteller Gunn Hilde Brokke Mederud, som ble frivillig for halvannet år 
siden og som nå er leder for den nye aktiviteten. Det er likevel en fast gruppe som 
sørger for stabilitet. 

-Vi møtes klokken 18 til 21 hver onsdag, og hovedformålet vårt er å snakke norsk og 
inkludere alle som kommer. Dette gjør vi gjennom en rekke aktiviteter. Vi lager litt 
mat, drikker kaffe, snakker sammen, spiller spill, danser, lytter til musikk og går på 
tur. I mai hadde vi "Norsk kveld" og da lagde vi suppe og inviterte dansegruppa "Små-
jondølene", som lærte oss litt tradisjonell folkedans. Vi hadde fullt hus med nesten 
80 frammøtte og det ble en alle tiders kveld. Det var spesielt stas å sparke hatten av 
staven, mens hardingfela spilte. Vi har også vært ute på tur, tent bål, hatt litt godt i 
sekken og snakket om turmuligheter og at man kan ha det fint ute uten å ha så mye 
utstyr, sier Gunn Hilde.

-Vi har det veldig kjekt sammen, og i høst var vi opp imot 60 stykker her hver gang. 
Nå har det stabilisert seg litt på rundt 30-40 stykker i snitt. Aktiviteten henvender seg i 
første rekke til de voksne, men vi har også med noen barn og unge. -Jeg har med meg 
mange flinke frivillige, og én av dem er Karim, som kom til Kongsberg som flyktning. 
Han er en stor og viktig ressurs for oss, sier Gunn Hilde. Ikke alle de frivillige er 
med i Røde Kors, men Gunn Hilde håper de har lyst til å knytte seg nærmere til 
organisasjonen etter hvert. -Vi har laget en aktivitetsplan og noen av de frivillige er 
satt opp med et ekstra ansvar enkelte kvelder.

De som er med har veldig ulik bakgrunn og de kommer fra mange forskjellige land, 
bl.a. fra Syria, Eritrea, Somalia, Irak, Afghanistan, Iran, Etiopia, Tyrkia og Sudan. 
Mange etnisk norske kommer også for å slutte seg til den uformelle og hyggelige 
aktiviteten.

Selv startet jeg som frivillig i en turgruppe på asylmottaket på Raumyr, sier Gunn 
Hilde. -Da mottaket ble nedlagt, tenkte jeg at dette var så gøy at jeg gjerne ville 
fortsette. Jeg hadde en ledig dag i uka og jeg mener at folk trenger å komme sammen 
for å gjøre noe. Det er mange ensomme som sitter alene hjemme i leilighetene sine. 
Da er det fint med en møteplass hvor vi kan treffes, finne på ting eller bare prate litt 
– og det er fint å kunne være med å ta initiativ til å få til noe sånt, sier den engasjerte 
lederen. Da vi snakket med Gunn Hilde i mai, hadde Kongsberg Røde Kors søkt 
fylket om midler til litt utstyr slik at de kunne leie en buss og dra på overnattingstur 
på Sigridsbu på Blefjell. Det er omkring en times gange inn til hytta, som ligger på 
snaufjellet. -Får vi til dette, vil det bli en alle tiders sesongavslutning for oss, med nye 
opplevelser og turglede – samtidig som vi har et stort fokus på å snakke norsk sammen 
i et uformelt miljø, smiler Gunn Hilde optimistisk.

Flyktningsituasjonen i Buskerud 2017
Situasjonen i Buskerud ser veldig annerledes ut så langt i 2017 enn 
den gjorde i samme periode i fjor. Flyktningankomstene har sunket 
veldig og bare i Buskerud er det redusert fra ti til fem mottak. 

Av mottakene vi har igjen i Buskerud har vi to mottak for enslige mindreårige 
asylsøkere i Modum og Hol, to ordinære mottak i Hemsedal og Drammen og ett 
transittmottak på Hønefoss. Røde Kors har aktivitet på fem av de seks resterende 
mottakene. Dette er aktiviteter som norsktrening, kafékvelder, fotballtrening og mye 
mer. Våre mange gode frivillige er med på å lette hverdagen for menneskene som 
bor på mottakene. 

Selv om vi får færre mottak, har vi mange bosatte flyktninger. Bare i 2016 var det, 
ifølge IMDi, vedtak om å bosette 843 personer i Buskerud. Dette er en gruppe med 
mennesker som Røde Kors ønsker å ha spesielt fokus på i tiden fremover, for å sikre 
at de blir godt integrert i sitt nye hjemland. Også her har Røde Kors et bredt spekter 
av aktiviteter som favner alle aldersgrupper. Det variere fra én til én-tiltak som 
flyktningguide og flyktningkompis til gruppeaktiviteter som leksehjelp og sosiale 
møteplasser. 

De nye migrasjonsaktivitetene er populære og på Geilo kan Anne-Kristin Solberg og 
Lotti R. Larsgard fortelle at mellom 50 og 60 personer er innom "Torget" en gang 
i måneden, når det inviteres til åpen møteplass. Fastboende geilinger og nybosatte 

flyktninger treffes på en uformell og trivelig arena i Geilo kulturkyrkje. Røde Kors 
er arrangør, men andre lag og foreninger inviteres også til å fortelle litt om sine ulike 
tilbud. 

–Det er veldig sosialt og hyggelig, folk tar med seg barna sine, vi spiser god mat og 
har det veldig fint sammen, forteller Anne-Kristin.

Transittmottak: 
Mottak der asylsøkere bor til de har gjennomført asyl- intervjuet sitt.

Flyktningkompis: 
Røde Kors Ungdom kobler unge frivillige og bosatte enslige mindreårige og 
unge flyktninger gjennom aktiviteten flyktningkompis. 

Flyktningguide: 
Røde Kors flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med 
en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. Slik får ny-bosatte flyktninger 
en veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø.

Noe for deg? 
Ta kontakt med ditt lokale Røde Kors for mer informasjon om hvor aktivitetene 
finnes. Se kontaktinfo side 2.

fakta

Tekst: Kirsten Risum Pettersen / Jorunn Høgeli Kornerud

Tekst:  Jorunn Høgeli Kornerud | Foto: Kongsberg Røde Kors

Geilo Røde Kors startet i desember 2016 sin nye migrasjonsaktivitet "Torget". Alle som har lyst er velkomne til en hyggelig møteplass med ulike aktiviteter, en god prat, mye god 
mat, spill, datakurs, strikking og andre fine sysler. (Foto: Anne-Kristin Solberg)

Her er Gunn Hilde Mederud på tur med tre av deltakerne på Kongsberg-aktiviteten. 

Mangfoldig aktivitetstilbud på Kongsberg
Kongsberg Røde Kors har mye å by på for deltakere i alle aldre. 
Et av de nyeste tilbudene kalles "Kongsberg-aktiviteten" og 
henvender seg primært til voksne flyktninger bosatt i kommunen 
– men den er åpen for alle som ønsker å være med.
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Tekst:  Jorunn Høgeli Kornerud / Røde Kors

Røde Kors' 40. landsmøte i 
Haugesund i oktober 2017
Landsmøtet er vår organisasjons øverste myndighet og et treffpunkt 
der tillitsvalgte fra hele landet møtes for å diskutere humanitære 
utfordringer og sette retning for Røde Kors. 

-I en verden med enorme humanitære 
behov er det mer enn noen gang 
nødvendig med en tydelig, humanitær 
stemme. Når vi samles til landsmøte 
er det også for å motivere, styrke og 
inspirere til videre engasjement i vårt 
arbeid for de som trenger oss, sier 
president Sven Mollekleiv. -Temaet 
for årets landsmøte er lokal humanitær 
kapasitet. Det er helt avgjørende at vi har 
sterke lokalforeninger og gode aktiviteter 
tilpasset behovene. For å lykkes i dette 
arbeidet trenger vi gode ledere og 
engasjerte frivillige. Vår unike tilgang, 
vår tillit og tilgang til sårbare mennesker 
er med å utgjøre en forskjell, i Norge, i 
Syria, i Nepal – i lokalsamfunnene - over 
hele verden. 

Landsmøtet er en flott anledning til 
å løfte Røde Kors som humanitær 
kraft i samfunnet. Her diskuterer vi vi 
prioriteringer og søker svar på mange av 
de store spørsmålene som vil prege vår 
hverdag de neste årene. Hvordan skal vi 
sammen møte fremtidens humanitære 
behov? Hvordan kan vi sikre beredskapen 
og skape trygge lokalsamfunn? Hvordan 
kan vi sammen skape flere møteplasser 
for enslige mindreårige asylsøkere? 
Hvordan kan vi sammen bidra til at 

migranter opplever at Røde Kors gjør en 
forskjell? Hvordan kan vi gi ensomme 
eldre økt mulighet for sosial kontakt? 
Hvordan kan vi sammen bidra til at alle 
frivillige føler seg velkommen i Røde 
Kors og skape et mangfoldig Røde Kors, 
hvor vi når flere? Hvordan kan vi løfte 
våre ledere, og skape en kultur hvor vi 
konsentrerer oss om de som trenger oss 
mest?

Røde Kors i Norge har gjennom mer enn 
150 år tatt initiativ, vært nyskapende, 
avdekket, hindret og lindret menneskelig 
nød og lidelse. Det er dette som er 
utgangspunktet når vi skal diskutere 
hvordan Røde Kors er best rustet til å 
møte morgendagens humanitære behov. 
Dette kan vi bare gjøre i fellesskap, 
og jeg ser fram til å møte alle landets 
lokalforeninger på landsmøtet, sier den 
alltid imøtekommende, positive og 
engasjerte president Mollekleiv.

Vi trenger også deg som ikke har funnet 
veien til Røde Kors enda. Har du litt tid 
og ønsker å bidra, kan du ta kontakt med 
lokalforeningen der du bor. Kanskje du 
er en av våre fremtidige tillitsvalgte? Da 
er det kanskje din tur til å være med på 
landsmøtet neste gang.

KONKURRANSE ??Hvor godt kjenner du til Røde Kors i Buskerud? Svarene på 
nedenstående	spørsmål	finner	du	i	denne	avisa.

Fyll ut svarslippen nedenfor og send den til Buskerud Røde Kors, 
Tollbugata	 52,	 3044	 Drammen	 innen	 mandag	 7.	 august	 2017.	
Vinneren	får	en	fin	premie	i	posten.

Vinneren av konkurransen i desember-avisa 2016 ble: 
Anne-Grete Kolsrud, Åmot. Vi gratulerer.

1.	Hvilket	land	starter	Buskerud	Røde	Kors	distriktssamarbeid	med	fra	i	år?
a) Kenya
b) Moldova
c) Romania

2.	Når	ble	BARK-gruppa	i	Gol	etablert?
a) 2012
b) 2010
c) 2016

3.		Hvilken	takt	anbefales	ved	utføring	av	hjertekompresjoner?
a) 60 trykk pr. minutt
b) 2 trykk pr. minutt 
c) 100 trykk pr. minutt

4.	Hvilket	telefonnummer	ringer	du	om	du	ønsker	kontakt	med	Røde	Kors			
Førstehjelp AS?
a) 05003 tastevalg 5
b) 32 21 80 51
c) 1-1-3

5.	Hvilke	fire	spesialavdelinger	hadde	Drammen	Røde	Kors	de	første	50
	årene	fra	1917?
a) hjelpekorps, ungdommens Røde Kors, BARK og besøkstjeneste
b) hjelpekorps, BARK, besøkstjeneste og barnehjelp
c) hjelpekorps, ungdommens Røde Kors, besøkstjeneste og barnehjelp

6.  Hva er temaet for årets landsmøte i Røde Kors?
a) Tutti Fratelli (vi er alle brødre)
b) Lokal humanitær kapasitet
c) Mot felles mål

7.		Omtrent	hvor	mange	deltar	på	“Kongsberg-aktiviteten”	ukentlig	nå?
a) 10-20 stk.
b) 60 stk.
c) 30-40 stk.

8.  Hvor mange mottak for enslige mindreårige asylsøkere er det i Buskerud 
nå?
a) 2
b) 3
c) 5

9.		Hva	er	fagbetegnelsen	på	lederkurset	som	Brita	Brun	deltok	på	i	vinter?
a) Laglederkurs
b) Finsekurset
c) ASOR 

10.	Hvor	mange	nasjonale	foreninger	er	det	i	Røde	Kors	i	verden	i	dag?	
a)  186
b)  190
c)  126

Navn________________________________________________________________________

Adresse:_____________________________________________________________________

Postnr./sted:_________________________________________________________________

Alder:___________

  Spørsmål              1              2               3               4               5                6               7               8               9             10

 Svar (a, b, c)


