
Infoskriv nr. 9: koronasituasjonen for Røde Kors, fredag 20.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:  

•         Nye retningslinjer for omstillingen av en rekke aktiviteter  
•         Hjelpekorps: Refusjon for bruk av privatbiler i søk og redningsoppdrag, dispensasjon fra 
hjelpekorpsprøven og veileder for gjennomføring av økt beredskap i hjelpekorpset i forbindelse 
med ekstraordinære hendelser  
•         Hyppigere produksjon av ID-kort  
•         Oppdaterte situasjonsbriefer  
•         Tips til registrering i DiBa  
•         “Ofte stilte spørsmål” på Korsveien  

  

Nye retningslinjer på aktiviteter  
Det er utarbeidet midlertidige retningslinjer for digital kontakt i de ulike aktivitetene som kan være til 
hjelp, nå som alle må justere om aktiviteten i denne perioden med koronavirus. Vi skal gire om, ikke 
innstille i så stor grad som mulig. Flere distrikt og lokalforeninger er allerede godt i gang, og her må 
lokale vurderinger alltid ligge til grunn.  

  
A: Visitor og Nettverk etter soning  
Vi digitaliserer Visitor og Nettverk etter soning! Etter dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet har vi 
fått gjennomslag for at fengslene utvider ringetid for innsatte, slik at de kan ha kontakt med visitorer 
per telefon, og frivillige i Nettverk etter soning kan gjennomføre samtaler og intervjuer gjennom 
videokonferanser med Nettverk etter soning før løslatelse. For oppdaterte retningslinjer og mer 
informasjon om endringene, se vedlagte dokumenter:  
Ny organisering av Visitortjeneste og Nettverk etter soning  
Retningslinjer Visitortjenesten 2020  
Retningslinjer Nettverk etter soning 2020  
Midlertidige retningslinjer telefonmøte Visitortjenesten  
Denne pressemeldingen ble sendt ut til media i dag tidlig.   
  
B: Røde Kors Ungdom  
Retningslinjer for digital aktivitet i Røde Kors Ungdom  
C: Besøkstjenesten  
Retningslinjer for digital kontakt besøkstjenesten  
D: Gatemegling  
Retningslinjer for digital kontakt gatemegling  
E: Flyktningeguide  
Retningslinjer for digital kontakt flyktningguide  
F: Norsktrening  
Retningslinjer for digital kontakt norsktrening  
  

Hjelpekors  
A: Refusjon for bruk av privatbiler i søk og redningsoppdrag  

https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%C3%A5/Koronavirus_informasjon/Sider/default.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/Ny%20organisering%20av%20Visitortjeneneste%20og%20Nettverk%20etter%20soning.pdf?csf=1&e=D3mg8o
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/2020%20Retningslinjer%20Visitortjenesten.pdf?csf=1&e=kExKmR
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/2020%20%20Retningslinjer%20Nettverk%20etter%20soning.pdf?csf=1&e=dKM1hZ
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/2020%20C19%20midlertidige%20retningslinjer%20telefonm%C3%B8te%20Visitortjenesten.pdf?csf=1&e=7YbV7m
https://www.rodekors.no/om/presse/pressemeldinger/fengslene-og-rode-kors-gir-innsatte-okt-digital-kontakt/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/Retningslinjer%20for%20digital%20aktivitet%20i%20R%C3%B8de%20Kors%20Ungdom.pdf?csf=1&e=iModFy
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/Retningslinjer%20for%20digital%20kontakt%20bes%C3%B8kstjeneste.pdf?csf=1&e=jaNwR8
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/Retningslinjer%20for%20digital%20kontakt%20Gatemegling.pdf?csf=1&e=NeoigZ
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/2020%20Retningslinjer%20digital%20kontakt%20i%20Flyktningguide.pdf?csf=1&e=yTPmmK
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/2020%20Retningslinjer%20digital%20kontakt%20i%20Norsktrening.pdf?csf=1&e=OR2gWY


I forbindelse med tidligere anbefaling om å kjøre privatbiler, en og en, fremfor å bruke 
mannskapsbiler til og fra søk og redningsoppdrag, har vi fått spørsmål om hvordan HRS skal forholde 
seg til en stor økning av denne type refusjon. HRS synes dette er et godt tiltak, og kommer til å 
utbetale disse, uten at det krever ekstra godkjenning på forhånd.  
  

B: Dispensasjon fra hjelpekorpsprøven  
Landsråd Røde Kors Hjelpekorps har vedtatt å gi dispensasjon fra å gjennomføre Hjelpekorpsprøven 
frem til 15. juni 2020 som følge av situasjonen med koronavirus. Dispensasjonen gjelder medlemmer 
som måtte resertifiseres fra og med januar 2020 og til og med juni 2020 og har vært i aktivitet i Røde 
Kors Hjelpekorps. Medlemmer som har vært i aktivitet, men som ikke har hatt godkjent 
Hjelpekorpsprøve fra og med oktober 2019 til og med desember 2019 må ta teoretisk prøve på nett. 
Dispensasjonen gir disse medlemmene mulighet til å være i operativ tjeneste og stå på alarmlistene 
til Røde Kors Hjelpekorps.   
Landsrådet påpeker at korpsledelsen må følge med på om medlemmer som ikke har vært aktive på 
en stund, men som har Hjelpekorpsprøve som går ut i denne perioden, ikke burde benyttes i operativ 
tjeneste. Dette er for å sikre at medlemmene har opprettholdt kunnskapen sin som hjelpekorpser og 

har kompetansen de skal inneha for å kunne gjennomføre oppdragene på en god.  

  

  

C: Veileder for gjennomføring av økt beredskap i hjelpekorpset i forbindelse med 
ekstraordinære hendelser   
Veilederen gir råd om dialog med samarbeidspartnere ved ekstraordinære situasjoner, samt råd for 
beredskap/bemanningen ved økt smittefare.   
Her er link til veilederen.   

  

Hyppigere produksjon av ID-kort  
Fra nå av vil det produseres ID-kort hver tirsdag og torsdag. For at dette skal gå effektivt er det viktig 
at distrikt og lokalforening godkjenner ID-kort fortløpende slik at de ligger klare til produksjon før 
tirsdag og torsdag. I tillegg må adressen til den frivillige kontrolleres før godkjenning, slik at ID-kortet 
sendes til riktig adresse.  
   

Oppdaterte situasjonsbriefer  
  
På denne siden på Korsveien finner du oppdaterte situasjonsbriefer. Både den daglige, samt fersk 
brief på den globale situasjonen, og på de fem verdensregionene.   
Her er direkte link til dagens situajsonbrief på Norge.  
  

Registrering av nye/sporadisk frivillige i DiBa  
Frivillige som melder seg til Røde Kors for å bidra til å løse enkle lokale tiltak i forbindelse med 
ekstraordinære hendelser, og hvor det ikke er eksisterende aktivitet, kan registreres under den 
nasjonale aktiviteten «Sporadisk frivillig» i DiBa. En forutsetning for registrering av sporadisk frivillige 
i DiBa er at den frivillige faktisk utøver en rolle.    
  

Har du spørsmål? Kanskje vi har svaret!  
Vi har opprettet en egen side på Korsveiensiden, som heter “Oftest stilte spørsmål og svar”. 
Denne siden oppdaterer vi fortløpende, og skal kategorisere slik at man enkelt finner frem til 
svar som kanskje kan hjelpe deg med det du lurer på.   
  
  
Vennlig hilsen 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/r/Delte%20dokumenter/Veileder%20for%20gjennomf%C3%B8ring%20av%20%C3%B8kt%20beredskap%20i%20hjelpekorpset%20i%20forbindelse%20med%20ekstraordin%C3%A6re%20hendelser.pdf?csf=1&e=gtNWED
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%c3%a5/Koronavirus_informasjon/Sider/situasjonsbriefer.aspx
https://sway.office.com/r7ZlERxqeycwftst
https://norgesrdekors.sharepoint.com/Beredskap/Aktuelt%20n%c3%a5/Koronavirus_informasjon/Sider/sporsmalogsvar.aspx


Øistein Mjærum 
kommunikasjonsdirektør 
 Røde Kors 

Hausmannsgate 7, 0133 Oslo 
Tlf.dir +47 22054244 / 9521 4841 
E-post: oistein.mjaerum@redcross.no 
  
 

mailto:oistein.mjaerum@redcross.no

