
Infoskriv nr. 16: Koronasituasjonen for Røde Kors, onsdag 15. april 
 
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: 

• Dagens budskap 

• Forsikring og koronaskader 

• Digitalt innførings- og oppfriskningskurs førstehjelp for frivillige 

Dagens budskap:  
Det er klart at dette vil bli en langvarig situasjon og at mange av de omfattende smitteverntiltakene 
vil vare lenge. Samfunnet åpner gradvis litt mer opp. På samme tid er det mange rundt oss som har 
det tøft og vil trenge oss mer enn noen gang. Det er derfor viktig at vi alle nå raskt kommer i gang 
igjen med fysiske aktiviteter, regulert av de gjeldende smittevernreglene om maks fem personer 
sammen og to meter mellom hver. Alle lokalforeninger kan umiddelbart starte å tilrettelegge for 
fysiske møter mellom frivillige og deltakere dersom visse forutsetninger er tilstede. Vi har laget en 
retningslinje for de aktivitetene dette vil gjelde for. Oppdaterte retningslinjer for de enkelte 
aktivitetene vil fortløpende bli lagt ut på Korsveien.  
 

 Forsikring 

Våre egne jurister har nå avklart at den yrkesskadeforsikringen for helsepersonell som nå også 
omfatter koronasmitte er inkludert i yrkesskadeforsikringen for frivillige. Men denne 
«koronaforsikringen» har noen klare avgrensninger og det jobbes videre med å avklare hva 
yrkesskadeforsikringen til Statens pensjonskasse dekker. Det som er klart er at den dekker alvorlige 
komplikasjoner som følge av covid-19-sykdom. Dette gjelder når ansatte eller frivillige i Røde Kors 
bidrar til støtte for helse- og omsorgsmyndigheter, forutsatt at arbeidet utføres på oppdrag fra det 
offentlige. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi får de nødvendige avklaringer fra de 
berørte departement.  
 

Førstehjelp 
Røde Kors har utviklet et kort digitalt innførings- og oppfriskningskurs i førstehjelp for frivillige  
Kurset inneholder både førstehjelp og psykososial førstehjelp. Digital førstehjelp for frivillige – kort 
innføring og råd om hvordan du forholder deg til personer i krise, om varsling i nødsituasjoner og 
livreddende førstehjelp. Kurset tar 20 minutter og er selvforklarende med fortellerstemme, 
infobokser og filmer. Digital førstehjelp for frivillige er et supplement til den tradisjonelle 
opplæringen når lokalforeningene trenger mer fleksible opplæringsløsninger. Det er også godt egnet 
og anbefales for alle frivillige som en nyttig oppfriskning, slik at vi alle er klar til innstas. Her finner du 
Digital førstehjelp for frivillige – kort innføring på åpen link (krever ingen pålogging og kurset starter 
direkte).  
 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/Retningslinjer%20for%20fysiske%20m%C3%B8ter%20i%20R%C3%B8de%20Kors%2006.04.2020.pdf?csf=1&web=1&e=XyBFk4
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/Retningslinjer%20for%20fysiske%20m%C3%B8ter%20i%20R%C3%B8de%20Kors%2006.04.2020.pdf?csf=1&web=1&e=XyBFk4
https://learn.didac.no/rodekors/Public/ViewWebCourseAnonymously?id=aa13675c-6164-4021-b308-065ca90c4685
https://learn.didac.no/rodekors/Public/ViewWebCourseAnonymously?id=aa13675c-6164-4021-b308-065ca90c4685

