
Infoskriv 8: koronasituasjonen for Røde Kors, onsdag 18. 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 vil videre kun bli sendt ut når det er noe vesentlig nytt som er viktig å formidle til 
hele organisasjonen. Dere vil alltid finne oppdatert informasjon og dokumenter som det er 
linker til i inforskrivet,  på Korsveiens koronaside 

 
Informasjon i dette infoskrivet: 
• Hovedbudskap 

• Forsikringer  

• Sjekkliste for kontroll av utlegg 

• Veileder for vurdering av sanitetsoppdrag i hjelpekorpset 

• Sosiale medier-innhod til lokalforeninger 

• Situasjonsbrief 

• Talepunkt 

 
Hovedbudskapet fra styringsgruppen er:  
-Vi må fortsette arbeidet med å gire om og gire opp, ikke innstille. I alle aktiviteter hvor man ikke 
lenger kan ha fysisk kontakt bør man gjøre det man kan for å fortsatt være i tett digital kontakt med 
sine målgrupper.  
-Det er viktig å huske på at dette ikke er en nasjonal, men en global dugnad.  
-Vi må porsjonere ut kreftene. Dette må vi stå i mange måneder og mange flere vil bli syke. Det vil bli 
stor mangel på kritisk personell i helsetjenesten og blant våre egne ansatte og frivillige. Det vil være 
bruk for friske og tilgjengelige frivillige i mange måneder. 
 

Forsikringer 
Når det gjelder våre forsikringer, vil vi presisere følgende: 

• Den kollektive ulykkesforsikringen for frivillige og deltakere gjelder som tidligere i aktiviteter i 

regi av Røde Kors. 

• Den gjelder imidlertid ikke når det gjelder sykdom som følge av virus. Jfr. Punkt 5.5.1.4 i 

forsikringsvilkårene. Grunnen til dette er at det er vanskelig å bevise om man ble smittet i selve 

aktivitetsutførelsen eller utenfor. 

• Ved forespørsler til lokalforeninger/distrikt fra myndighetene skal Røde Kors sammen med 

anmoder vurdere behovet for ytterligere forsikring avhengig av oppdragsarten.  

• Nasjonalkontoret arbeider opp mot sentrale myndigheter for å skape mer forutsigbarhet rundt 

forsikringsordninger for frivilligheten. 

 

Hold oversikt over koronarelaterte utlegg og aktivitet  
Det kan være situasjoner hvor det ikke er enkelt å få klargjort hvem som tar utgiftene for ulike 
aktiviteter Røde Kors gjør for myndighetene i forbindelse med situasjonen vi befinner oss i. Vi 
oppfordrer alle til å forsøke å få dekket sine utgifter og bli kompensert fra oppdragsgiver. I de 
tilfellene hvor dette ikke er mulig er det viktig at lokalforeningen tar vare på det som er av utlegg, 
samt holder oversikt over alle kostnader i aktiviteten. 

• Her er link til sjekkliste for kontroll av vedlegg 

 

Veileder for vurdering av sanitetsoppdrag i hjelpekorpset 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20nå/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/Ulykkesforsikring%20for%20frivillige%20i%20RK.pdf?csf=1&e=h3F4jv&cid=821abeba-095d-414a-92c1-8db019512bb4
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/Sjekkliste%20for%20kontroll%20av%20utlegg.pdf?csf=1&e=9BMFT1


Denne veilederen gjelder for vurdering av eksisterende og innkommende sanitetsoppdrag i 
hjelpekorpset i ekstraordinære situasjoner. 
Det er lokalforeningene og distriktene selv som må ta avgjørelser på om de skal gjennomføre 
sanitetsoppdrag. 
I utgangspunktet er det arrangørens ansvar å gjennomføre risikovurdering for arrangementet. Dette 
ansvaret er ikke til hinder for at lokalforeningen bidrar, og er involvert i denne vurderingen ved 
behov, og både arrangør og lokalforening kan nyte godt av et slikt samarbeid. 
Lokalforeningen må imidlertid ta en egen vurdering på om de skal delta som en del av 
arrangementet. Lokalforeningen må også vurdere risiko knyttet til gjennomføringen av Røde Kors 
sitt oppdrag under arrangementet, og se det i sammenheng med egen kapasitet og andre hensyn 
som ligger utenfor dette enkelte oppdrag. 
Når vurderingene gjøres, er det viktig at man har formålsparagrafen til hjelpekorpset i tankene: 
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. 
Her er link til veilederen. 
 

Sosiale medier-innhold til lokalforeninger 
God informasjon og aktivitet i sosiale medier bidrar til å få befolkningen til å følge rådene fra norske 
myndigheter og til å ta vare på hverandre. Det bidrar også til å vise alt det viktige arbeidet som 
gjøres, og bygger stolthet og anerkjennelse blant frivillige. I denne perioden er det spesielt viktig å 
være positiv og skape trygghet, gjennom å fortelle om det som skjer og hav man kan gjøre, ikke 
fokusere på hva man ikke kan gjøre. Det er viktig å ikke bare fremme innhold som viser at vi har 
begrenset aktivitet eller ikke kan bidra, men heller viser hva vi faktisk gjør. 
I dette dokumentet finner du tips og triks, samt link til bilder dere kan bruke.  
Vi oppdaterer dette dokumentet, så snart vi har fått på plass flere forslag til sosiale medier-poster.  
 
Situasjonsbrief:  
Her er link til dagens situasjonsbrief.  
 
 
Eksterne budskap/talepunkt: 

• Røde Kors girer om og girer opp for å møte behovene og sikre beredskapen. Det er mer 

behov for frivilligheten enn noen gang.  

• Koronaviruset er en global pandemi, og kan bare bekjempes med en global dugnad. Vi er 

svært bekymret for at den snart vil nå menneskene i fattige og svært sårbare land. Det vil 

kunne få katastrofale humanitære konsekvenser. Den globale dugnaden trengs nå. 

• Vi står overfor en svært alvorlig situasjon og det er helt avgjørende at alle nå følger samtlige 

råd fra våre myndigheter. Det er svært viktig at alle gjør sitt for å bremse dette viruset. 

• 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. De håper vi alle nå kan 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.   

 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/Veileder%20for%20vurdering%20av%20sanitetsoppdrag%20i%20hjelpekorpset.pdf?csf=1&e=j36kaw
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/SoMe-innhold%20til%20lokalforeninger.pdf?csf=1&e=f84qdg
https://sway.office.com/hm116xxP1t32fcvT
https://sway.office.com/hm116xxP1t32fcvT?ref=Link&loc=play
https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/pandemi/korona-rode-kors/koronavettreglene/

