
Infoskriv nr. 11: koronasituasjonen for Røde Kors, onsdag 25.mars  
 

Denne informasjonen går til: alle ansatte, distriktsledere, landsstyret og landsrådene.   
Daglige ledere/DK- har ansvaret for at informasjonen bringes videre til lokale ledd.    
 

Infoskrivet sendes ut når vi har viktige opplysninger som må ut til alle, inkludert 
lokalforeninger.  Dere vil alltid finne oppdatert informasjon og dokumenter som det er linker 
til i infoskrivet, på Korsveiens koronaside  
 

Informasjon i dette infoskrivet:  
• Informasjonsvideo om koronaviruset  
• Forespørsel fra Helsedirektoratet om støtte til prøvetakning  
• Lokal påskeberedskap for hjelpekorpsene  
• Nasjonal kommunikasjonsentral (Påskesentralen)  
• Situasjonsbrief Norge  
• Odd Nordstoga med konsert til inntekt for Røde Kors  
• Dagens eksterne budskap  

  

Rollen som støtteaktør  
Informasjonsvideo om koronaviruset  
Røde Kors har nå lansert en ny informasjonsvideo til ansatte og frivillige med fakta om 
koronaviruset, råd om hvordan beskytte seg mot viruset og råd om hvordan man som frivillig kan 
bidra for å begrense spredningen av viruset. Det er viktig å understreke at dette ikke er en opplæring 
i smittevern. I de tilfeller der Røde Kors bistår myndighetene i situasjoner der frivillige kan komme i 
kontakt med personer som er mistenkt smittet, eller bekreftet smittet, er det oppdragsgiver som er 
ansvarlig for opplæring i bruk av smittevernsutstyr, og at godkjent smittevernutstyr er tilgjengelig.  
Se informasjonsvideoen her.   
Ler mer om informasjonsvideoen her (nyhetssak på korsveien).  
  

Støtte til prøvetaking av koronasmitte   
Helsedirektoratet har purt om frivillige fra Røde Kors kan bistå med prøvetaking av personer med 
mulig koronasmitte. Det har Røde Kors stilt seg positiv til, men gjort Helsedirektoratet oppmerksom 
på at det er opp til hver enkelt av lokalforeningene  å vurdere hvorvidt de har frivillige som kan bistå. 
Vi har derfor på generelt grunnlag sagt til Helsedirektoratet at frivillige kan bistå med testingen så 
lenge forutsetningene beskrevet under følges:  
  
• Frivillige får nødvendig opplæring og utstyr  
• Helsepersonell skal være tilstede for å overvåke at prosedyrer og rutiner følges (vi 
forutsetter at testingene gjøres på utvalgte lokasjoner/steder og ikke som hjemmetesting)  
• Det er en fast gruppe frivillige som læres opp og dermed tilegner seg erfaring, både av 
hensyn til den frivillige og til den som blir testet  
• Frivillige skal ikke bistå med testing av personer som ikke har samtykket til at test utføres 
(krever informert samtykke)   

  
Vi er klar over at noen lokalforeninger allerede er i gang med denne viktige bistanden. Etter hvert 
som presset på kommunalhelsetjenesten vil øke er det grunn til å tro at også behovet for bistand fra 
oss vil bli større. Helsedirektoratet har gitt beskjed om at de vil ta kontakt med Røde Kors igjen om 
det blir behov for at Røde Kors-frivillige bistår med testing, og at det da vil lages retningslinjer som 
tar høyde for forutsetningene Røde Kors setter for å kunne bistå.  

  

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx
https://screencast-o-matic.com/u/ISlZ/fakta_om_korona
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Nyhetsarkiv/Sider/Nettbasert-informasjonsvideo-%E2%80%93--Informasjon-og-fakta-om-koronaviruset.aspx


Hjelpekorps  
Lokal påskeberedskap  
  
Vi har fått spørsmål om hvordan man lokalt skal vurdere om hjelpekorpset skal bemanne hyttene 
sine i fjellet i påsken. Vi har laget Veileder for gjennomføring av økt beredskap i hjelpekorpset i 
forbindelse med ekstraordinære hendelser. Denne gjelder også for vurdering av beredskap i påsken. 
Veilederen gir råd om dialog med samarbeidspartnere ved ekstraordinære situasjoner, samt råd for 
beredskap/bemanningen ved økt smittefare.  Korpsene må gå i dialog med kommunen og 
helseforetaket for å vurdere hvor, og eventuelt i hvor stort omfang det er behov for å bemanne 
hyttene. Kort oppsummert sier veilederen at, dersom det er forsvarlig, bør man i størst mulig grad 
basere seg på hjemmevakter. Her må man for eksempel ta i betraktning responstid. Dersom det ikke 
er mulig å øke beredskapen med hjemmevakter, er det viktig å gjennomføre risikoreduserende tiltak 
på vaktstedene. Det dreier seg f.eks om at bemanning av vaktstedene bør gjøres med så få 
mannskaper som mulig.   
  
  

Nasjonal kommunikasjonssentral (Påskesentralen)  
  
Budskapet i år vil være at vi må følge koronavettreglene, ikke Fjellvettreglene. Nasjonal 
kommunikasjonssentral (påskesentralen) vil likevel driftes av kommunikasjonsavdelingen ved 
Nasjonalkontoret, i samarbeid med enhet søk og redning samt landsråd Røde Kors hjelpekorps. 
Forskjellen er at sentralen i år vil bli driftet virtuelt fra hjemmekontor. De vanlige rollene med 
pressevakt, talsperson for de frivillige samt støtte fra fagenheten vil fortsatt være på plass. Det vil 
komme mer informasjon om Røde Kors, koronavettreglene og påsken etter hvert.    

  
Situasjonsbrief  
 Her er situasjonsbriefen på Norge for i dag onsdag 25. mars. Vi er fortsatt bare i fase 2 av 

dette utbruddet, de store samfunnsmessige konsekvensene kommer i fase 3 og 4. Nå må vi 
forberede oss på langt mer krevende situasjoner og en helsetjeneste som mangler både 
personell og utstyr til å behandle alle som blir syke vil mange steder trenge vår bistand. De 
lokalforeningene som ikke allerede møter fast i kommunens beredskapsråd må sørge for at 
de nå umiddelbart får en plass der. Det samme gjelder hos Fylkesmannen.   
 

Eksterne budskap og innhold egne kanaler  
Odd Nordstoga holder konsert til inntekt for Røde Kors i Norge  
  
Torsdag kl 21 er vi så heldige at Odd Nordstoga holder konsert til inntekt for Røde Kors sitt arbeid i 
Norge.  «Det er mange heltar som gjer ein innsats i Noreg om dagen, og nokon av dei er frivillige i 
Røde Kors. Eg kan jo bidra med det eg kan, og det gjer eg med glede», sier Odd.  
   
Konserten er gratis og tilgjengelig for alle, men publikum oppfordres til å gi et bidrag til å støtte Røde 
Kors sitt arbeid. Konserten sendes live på Facebook (også på Røde Kors sin Facebook) og 
YouTube.  Jo flere som ser – jo mer støtte får vi. Så bli med og del informasjon om konserten – spre 
eventet på Facebook!  
  

Dagens eksterne budskap  
• For å hjelpe oss alle til å navigere best mulig i denne situasjonen har vi i Røde Kors 
utarbeidet et sett koronavettregler som viser hvordan vi kan ta vare på både oss selv og andre. 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/Veileder%20for%20gjennomf%C3%B8ring%20av%20%C3%B8kt%20beredskap%20i%20hjelpekorpset%20i%20forbindelse%20med%20ekstraordin%C3%A6re%20hendelser.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/Veileder%20for%20gjennomf%C3%B8ring%20av%20%C3%B8kt%20beredskap%20i%20hjelpekorpset%20i%20forbindelse%20med%20ekstraordin%C3%A6re%20hendelser.pdf
https://sway.office.com/CW91j4l3FdS54RyY
https://www.facebook.com/events/646445402816810/
https://www.facebook.com/events/646445402816810/
https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/pandemi/korona-rode-kors/koronavettreglene/


De håper vi alle nå vil følge. Det viktig at vi tar vare på sosiale bånd og egen mental helse. Det er 
mye vi kan gjøre for å opprettholde kontakt og komme oss ut i frisk luft.  

   
• Dette er en tid for å si hei til hverandre, og at det er like viktig at vi heier på hverandre. Vi 
som kan, må strekke ut en hånd til dem nå kanskje er ekstra alene.   

Nå vil vi ha en dugnad mot ensomhet, og da trenger vi hjelp fra hele det norske folk. Dette er 

en tid for å si hei til hverandre. Og like viktig: Dette er en tid for å heie på hverandre.     
  
Her er en lenke til hovedbudskapene som er kommunisert tidligere.  
 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/Korona%20budskapspakke%20mars%202020.pdf?csf=1&e=AqjfXd

