
Infoskriv nr. 13: Koronasituasjonen for Røde Kors, onsdag 1.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:  
• Ny forenklet og digital grunnopplæring for nye frivillige 

• Fremtidsscenario utfordrer oss til å forberede ekstra innsats 

• Digital leksehjelp 

• Innsamling 

• Dagens budskap -Beredskap i påsken 

 

Digital grunnopplæring 
Ny grunnpakke for digital opplæring av nye frivillige.  
For å få nye frivillige raskt ut i aktivitet i forbindelse med koronasituasjonen, har vi laget en ny 
digitalisert grunnpakke på omlag 25 minutter som sikrer en minimumsopplæring av frivillige: 
Grunnpakke for digital opplæring av nye frivillige (lenke til Didac) . Grunnpakken egner seg for 
"spontanfrivillige" som skal utføre enkle oppdrag som for eksempel å stå på informasjonstands, 
kjøre ut mat, handle og så videre. 
Grunnpakken sikrer at frivillige får en felles kunnskapsplattform med informasjon om Røde Kors-
prinsippene, taushetserklæring, elementær psykososial førstehjelp og varsling i akutte 
førstehjelpssituasjoner.  
Nasjonalkontoret vil jobbe videre med å utvikle digitale løsninger i forbindelse med 
koronasituasjonen. 
 

Rollen som støtteaktør 
Mal for samarbeidsavtaler med kommunene 
Mange lokalforeninger har tidligere utarbeidet samarbeidsavtaler om beredskap med kommunen. 
Mandag oppfordret generalsekretær Bernt G. Apeland til at flere kommuner nå inngår slike avtaler 
med Røde Kors.  
I tillegg ser flere lokalforeninger nå et behov for å utarbeide mer spesifiserte samarbeidsavtaler for 
pandemisituasjonen og forespørsler om bistand til kommunen med oppgaver som Røde Kors til 
vanlig ikke bidrar til. Det er nå utarbeidet en mal for samarbeidsavtale med forslag til formulering og 
avklaringer som må gjøres med kommunen før nye koronarelaterte aktiviteter iverksettes. Denne 
malen legges ut på Korsveiens koronaside “Rollen som støtteaktør” i løpet av ettermiddagen.  

 
Framtidsscenario 
I lys av den pågående korona-epidemien, må Røde Kors forberede seg på et framtidsscenario hvor 
belastningen i helsevesenet og befolkningen vil være svært stor.  Røde Kors skal ivareta både 
støtteaktørrollen og vår rolle som uavhengig humanitær aktør med særlig tilgang til og kompetanse 
om sårbare grupper. Framtidsscenario sammenfatter bakgrunnen for den pågående 
framtidsplanleggingen. 

 
Gjennomføring av eksisterende aktiviteter 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx
https://learn.didac.no/rodekors/Public/ViewWebCourseAnonymously?id=7c99ec5a-f6d2-42e8-ba10-023295f87212
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:w:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB926AA16-0CCB-476F-85E5-7699166815F9%7D&file=Samarbeidsavtale%20-%20mal%20og%20veiledning.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=ba7b2a77-41f0-48d5-b2de-6eecd03e1d6e
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%c3%a5/Koronavirus_informasjon/Sider/Stotteaktor.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/C%2019%20i%20Norge-%20bakgrunn%20for%20framtidsplanlegging.pdf?csf=1&e=BUug0h&cid=df395b7c-f130-4257-b3e3-a197737dde5a
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/C%2019%20i%20Norge-%20bakgrunn%20for%20framtidsplanlegging.pdf?csf=1&e=BUug0h&cid=df395b7c-f130-4257-b3e3-a197737dde5a


Stort engasjement fra distriktene til Digital Leksehjelp  
Digital Leksehjelp opplever stor pågang fra frivillige rundt om i landet. Derfor ruster vi opp tjenesten 
og trenger økt bemanning fremover.  Vi har også fått dispensasjon fra Landsstyret til at frivillige kan 
arbeide hjemmefra i 3 måneder for å kunne opprettholde tilbudet i en sårbar tid.  
Les mer om Digital Leksehjelp: Gjennomføring av eksisterende aktiviteter. 
 

Eksterne budskap og kampanjer 
Nasjonal innsamlingskampanje Røde Kors  
Røde Kors - Alltid til stede nær deg.   
Denne uken starter Røde Kors en nasjonal innsamlingskampanje til inntekt for Røde Kors sine 
aktiviteter i Norge. For å kunne fortsette det viktige lokale arbeidet og omstille oss til nye behov, 
trenger Røde Kors flere midler. Innsamlingskampanjen starter torsdag 2. april 2020 og vil kjøres i alle 
våre kanaler (nettsiden rodekors.no, nyhetsbrev, epost, sms) og annonser i sosiale medier, som 
Facebook. Synlighet er helt avgjørende for å lykkes med å nå mange, og det flott om alle bidrar til å 
spre budskapet.  
Kampanjemateriell  finnes på Korsveiens koronaside under “Eksterne budskap og kampanjer”.  

 
Eksterne budskap 
Koronavettregler og beredskap i påsken 
Denne påsken er det like viktig å følge Koronavettreglene som det vanligvis er å følge 
fjellvettreglene. Vi må passe på oss selv og ta vare på hverandre. Frivillige i Røde Kors hjelpekorps vil 
være i beredskap over hele landet i påsken, men vil ha mer kapasitet for turer i nærområder og for 
korona-oppdrag for kommunene.  
Her er pressemelding på påskeberedskap som ble sendt ut i dag etter statsminister Erna Solbergs 
møte med president Robert Mood og hjelpekorpsleder Kjersti Løvik. 
 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%c3%a5/Koronavirus_informasjon/Sider/Status-for-aktiviteter.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%c3%a5/Koronavirus_informasjon/Sider/Korona-budskap.aspx
https://www.rodekors.no/aktuelt/rode-kors-forsterker-paskeberedskapen-for-narturer-og-koronaoppdrag/

