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BARN OG UNGE

Det splitter nye Fellesverket i Gågaten er
Bergens største og mest moderne
ungdomshus. Tidligere holdt vi til i litt
trange lokaler i Sverresgate, men høsten
2021 pusset Bergen Røde Kors opp og
åpnet en ny og enda mer tilgjengelig
møteplass. Hos oss kommer ungdommer
fra hele Bergen for å ha det sosialt og gøy -
støttet av trygge, voksne Røde Kors-
frivillige. Foruten å være en møteplass for
ungdom, er Fellesverket i Bergen base for
oppvekstaktivitetene i Bergen Røde Kors:
Barnas Røde Kors, Røde Kors Ungdom,
Treffpunkt, Gatemegling og Leksehjelp.
Fellesverket har adresse Strandgaten 90-92.
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Møteplassen er helt gratis og åpen for alle
ungdommer fra 13 til 25 år med alt fra
leksehjelp til arkadespill, kafé, gaming,
fussball og biljard. Møteplassen har faste
åpningstider tre dager hver uke på
Fellesverket, men har også arrangementer
utover dette. 

Fellesverket

Møteplassen

I Røde Kors Gatemegling får ungdom
redskaper til å løse konflikter på en
konstruktiv måte uten bruk av vold. I
Gatemegling lærer du om dine egne og
andres reaksjoner, følelser og behov i konflikt.
Gatemegling er et kurs du er med på, der du
blir kjent med andre deltakere gjennom
forskjellige øvelser som lærer deg om
kommunikasjon, konflikthåndtering og
megling. Gatemegling finnes i de fleste
største byene i Norge.

Gatemegling

Leksehjelpen er et åpent og gratis tilbud for
elever i 10. klasse og på videregående skole.
På Fellesverket i Gågaten kan elever
kombinere leksehjelp med sosiale aktiviteter,
spilling og moro. Bergen Røde Kors har også
leksehjelp andre steder i byen og i
Fyllingsdalen, samt leksehjelp for voksne i
videregående opplæring og
eksamensforberedende matematikk for
elever og læringer som avlegger eksamen i
november. Elevene kan komme og gå som de
vil, og vi byr på mat hver gang.

Leksehjelp



Fyllingsdalen, på Sælen skole.
Sletten på Slettebakken skole.
Sentrum på Fellesverket
Barneklinikken
Krisesenteret
Bark EVA for barn tilknyttet til EVA-
aktivitet.

Barnas Røde Kors (BARK) er et gratis
fritidstilbud for alle barn mellom 6 og 13 år.
Bergen Røde Kors har følgende BARK-
grupper:

I tillegg har BARK i Bergen et fritidstilbud til
jenter med minoritetsbakgrunn.

Barnas Røde Kors

Ferie For Alle er et gratis ferietilbud til
barnefamilier med presset økonomi.
Ferieleirene arrangeres i alle skolens ferier
(vinter-, påske-, sommer-, høst- og
romjulsferie), og er fra tre til fem
overnattinger.

Ferie for alle

Barnas Røde Kors Pluss er et gratis
aktivitetstilbud vi tilbyr barn
mellom 6 og 13 år og som
arrangeres i skoleferier og helger.
Skoleferier kan for noen familier og
barn være en ganske sårbar tid.
Mange familier har ikke økonomi til
å dra på ferie eller å ta barna med
på kostbare aktiviteter. Vi ser at
dette er med og skaper sosiale
forskjeller. BARK Pluss er åpen for
alle barn i barneskolealder, men har
et særskilt fokus på å nå barn som
av ulike årsaker har behov for et
lavterskel, gratis tilbud i skoleferien.
Dette er særlig barn fra bydeler
med dårlig levekår og barn med
minoritetsbakgrunn. 

BARK+



Kors på halsen er Røde Kors sitt chat- og
samtaletilbud for barn og unge opp til 18
år. Kors på halsen er et anonymt, gratis og
trygt lavterskeltilbud for barn og unge. Her
kan de snakke med trygge voksne om det
de har på hjertet. Svarsted Vest ble
opprettet i april 2020 med vaktrom i Bergen
sentrum. Frivillige i Kors på halsen Vest
svarer på henvendelser fra barna på chat.  

Kors på halsen
Arbeidsteningsaktiviteten i Bergen Røde Kors
er delt inn i fire hovedkategorier. Først og
fremst tilbyr vi arbeidstrening for deltakere
på Fellesverket, ungdom uten dagtilbud og i
samarbeid med for eksempel Oppfølgings-
tjenesten eller NAV. Deltakere får tilpasset
opplæring og arbeidsoppgaver på
Fellesverket eller hos en ekstern
samarbeidspartner i en bestemt periode på
én til ni måneder. Planen vil tilpasses
individuelt og kan innebære alt fra et par
timer én dag i uken til samtlige timer flere
dager i uken, både på dag- og kveldstid.
Arbeidsoppgaver kan for eksempel inkludere
innkjøp og bevertning til aktivitet,
planlegging og forberedelse av aktivitet,
samt diverse praktiske oppgaver. Vi tilbyr
også praksisplasser, både for én-to uker og
for hele semester. I arbeidstrening hos oss får
ungdommer mulighet til å jobbe med
varierte oppgaver, enten tilknyttet våre
aktiviteter på Fellesverket Bergen, eller hos
eksterne samarbeidspartnere. På Fellesverket
er det muligheter for å jobbe med matlaging
og bevertning av aktivitetene, diverse
praktiske oppgaver, innkjøp, logistikk,
planlegging og gjennomføring av aktivitet,
sosiale medier og mye mer. Arbeidstrening vil
i løpet av 2022 få ansvaret for Kafé Kompis på
Fellesverket, og vil dermed forsyne alle
aktivitetene på ungdomshuset med mat.

Arbeidstrening



Røde Kors Ungdom driver aktivitet for
sårbare unge i alderen 13-30, og er
rådgivende organ for ungdomsspørsmål i
Bergen Røde Kors. Vi jobber aktivt med
holdningsskapende arbeid og politisk
påvirkning med fokus på ung seksuell og
psykisk helse, samt integrering og
inkludering. Dette i form av blant annet
markeringer av ulike dager, stunts, stands,
opplysnings- og kampanjearbeid, og
gjennom sosiale medier og
medieoppmerksomhet ellers. BRKU driver
også aktiviteten Treffpunkt.

Røde Kors 
Ungdom

Treffpunkt Sykt Gøy: Sykt Gøy er en
aktivitetsgruppe som arrangerer sosial
aktivitet for deltakere på Energisenteret i
tilknytning til Haukeland Sykehus.
Treffpunkt Student: Treffpunkt Student
har en rekke sosiale aktiviteter for
studenter.
Treffpunkt Kompis: Kompis er en
målrettet aktivitet for å sikre gode
inkluderings-prosesser mellom unge
flyktninger, migranter og norsk ungdom
mellom 15 og 25 år. De som ønsker å
være kompis kobles sammen i grupper
basert på alder og felles interesser.
Sammen blir de kjent, lærer språk og
finner på ulike aktiviteter.

Gjennom å organisere sosiale treffpunkt
ønsker Røde Kors Ungdom å bidra til sosial
inkludering og skape gode inkluderings-
prosesser blant ungdom i vårt lokalsamfunn.
BRKUs treffpunkt er av, for og med ungdom. 
Alle ungdommer trenger fritidsaktiviteter der
de kan være seg selv og oppleve felleskap og
tilhørighet. Bergen Røde Kors Ungdom
organiserer aktivitetene under Treffpunkt for
å gi ungdommer en møteplass hvor de kan
bli kjent med andre ungdommer og skape
relasjoner. Aktivitetene skal forebygge og
hindre utenforskap blant ungdom ved å lage
inkluderende arenaer i lokalmiljø i Bergen og
skape gode inkluderingsprosesser blant
ungdom. I tillegg har aktiviteten mål om at
ungdom selv skal få være med å utforme og
gjennomføre aktiviteten i tråd med ung-til-
ung-prinsippet. 
I Bergen Røde Kors er Treffpunkt delt i tre:

Treffpunkt



Det er lett å søke seg tilbake til miljøer der
du har status, har en løslatt fortalt. Nettverk
etter soning er et alternativ til dette. Våre
frivillige hjelper en tidligere innsatt med å
etablere et nytt sosialt nettverk etter endt
soning. Flere løslatte har sammenlignet
situasjonen sin med det å være flyktning,
eller det å komme fra en annen planet.
Veien ut av fengsel er også veien inn i et
samfunn som ikke alltid er like gjen-
kjennelig. Tidligere innsatte får hjelp til å
finne jobb og bolig, mens det tas for gitt at
det daglige i livet er enkelt å håndtere.
Nettverk etter soning er ikke en del av det
offentlige ettervernet. Tilbudet er bygget
på frivillig innsats og formes i stor grad av
deltakerne.

SOSIAL INKLUDERING

Nettverk etter soning startet sommeren 2021
med et gjeldsarbeid for å gjøre veien tilbake
til et vanlig liv etter endt soning enklere.
Arbeidet handler om å hjelpe til med ubetalte
erstatninger, bøter, høye forbrukslån og
kredittkortgjeld som har vokst under soning.
Tilbudet har eksistert i Røde Kors siden 2012.
Som frivillig i NES Gjeld følger man opp en
domfelt som nærmer seg løslatelse. Opp-
gavene består blant annet av å sette opp
budsjett, yte gjeldsbistand og gi råd om
hverdagsøkonomi.

Nettverk etter 
soning - gjeld

Nettverk 
etter soning



En visitor er en frivillig besøksvenn fra Røde
Kors som besøker innsatte, som selv ønsker
besøk, i norske fengsler. Mange innsatte
opplever ensomhet. Mange av dem får også
sjeldent besøk, og har dermed et stort
behov for noen å snakke med. Gjennom
visitortjenesten får den innsatte noen å dele
tankene sine med og en nøytral samtale-
partner som ikke fordømmer. Kjernen i
visitormandatet er den fortrolige samtalen,
og målet med tjenesten er å motvirke
isolasjonsskader. Dette er viktig på et
medmenneskelig plan; men også for
samfunnet som helhet. Det er svært
givende å være visitor. Det åpner opp for
nye perspektiver, og det gir mye tilbake i
form av glede, erfaring og kunnskap. Det er
faktisk en av tjenestene som har minst
gjennomtrekk av frivillige. For å bli visitor
stilles det en del krav. Du må blant annet
gjennomgå intervju, referansesjekk og kurs.
Du må også være over 25 år og ha godkjent
vandelsattest fra politiet. Sistnevnte søkes
gjennom oss. Til slutt må visitoren også
godkjennes av Kriminalomsorgen, ved
Bergen Fengsel. Dette skjer etter endt kurs.
Selve visitorkurset går over én intensiv helg. 

Døråpner er et tilbud for mennesker som av
ulike årsaker trenger hjelp til å bygge opp et
sosialt nettverk og skape innhold i
hverdagen. Dette kan være etter en periode
med rus, soning, psykiatri eller ensomhet. Vi
tilbyr positive hverdagsaktiviteter i et trygt
fellesskap. Aktivitetene foregår på kveldstid
og helger og drives av frivillige. Deltagerne
blir kjent med aktivitetsmuligheter innenfor
eget lokalsamfunn og får kunnskap om
uformelle og formelle sosiale koder. Gjennom
fysiske og sosiale aktiviteter som skaper
positivt innhold i hverdagen til den enkelte,
mener vi økt selvfølelse, motivasjon og
selvstendighet vil oppstå hos deltakerne.
Døråpner sin visjon er å bidra til hjelp til
selvhjelp og vise vei til en «vanlig hverdag».
Døråpner er gratis, helt rusfritt, har
aldersgrense 18 år og skal i utgangspunktet
vare i ett år. Alle aktiviteter har oppmøte
17.45 på Røde Kors-huset, like nedenfor
Fløibanen.

DøråpnerVisitortjenesten



Norsktrening er et lavterskeltilbud der
flyktninger og innvandrere trener på norsk
språk i en uformell sammenheng.
Norsktalende frivillige hjelper til med
muntlige norsk. Dette er gratis, åpent for
alle nivåer og man trenger ikke registrere
seg. Norsktrening er åpent fire dager hver
uke.

Her møtes gamle venner, familier og
nyankomne til sosialt samvær med
samfunnsnyttige innspill. Aktiviteten starter
den andre lørdagen i september, og avsluttes
med sommertur i juni. Tid: Andre lørdag i
måneden klokken 12.00-15.00. Sted: Røde
Kors-huset.

Norsktrening
FLYKTNINGER OG INNVANDRERE

Lørdagstreff

Vennefamilier bidrar til å skape gode
hverdagsopplevelser for ungdom mellom
16 og 21 år med flyktningbakgrunn, som
lever i Norge uten nær familie. Dette gjøres
gjennom regelmessige treff og støtte fra
trygge voksenpersoner. Man følges opp av
Røde Kors gjennom hele det første året i
kobling, og man må kunne forplikte seg til
minst ett år. Dersom ungdommen er
mindreårig, må det være to voksenpersoner
i familien som er engasjert i frivilligrollen. Vi
søker alle slags familier – stor, liten, med
barn, uten barn, unge, besteforeldre, og det
som måtte være.

Vennefamilie
Flyktningguiden er et tilbud som bidrar til at
en som er ny i Norge får støtte og hjelp til å
tilpasse seg en ny hverdag og mulighet til å
praktisere norsk. Flyktning og guide gjør
aktiviteter som for eksempel å gå på kafé,
kino, fotballkamp, eller bare prate og være
sammen. Møtene skjer to ganger i måneden i
minst ett år. Flyktningguiden er en én-til-én-
aktivitet, og parene er satt sammen på
bakgrunn av felles interesser, yrkesbakgrunn,
alder, familiesituasjon, bosted og kjønn.

Flyktningguide



Røde Kors Mentorfamilie er et tilbud til unge
voksne som enten frivillig eller ufrivillig har
brutt med sine familier eller sitt nettverk
grunnet tvangsekteskap, negativ sosial
kontroll eller andre former for æresrelatert
vold. De er i en etableringsfase og skal bygge
seg nye nettverk på et ukjent sted.
Vi ser etter familier eller husstander som kan
tilby et sosialt samlingssted en gang i uken,
og være en støtte og trygghet for en annen
person i en vanskelig tid.

Eva
SÅRBARE KVINNER

Mentorfamilie
EVA er et tilbud til kvinner og deres barn i
spesielt vanskelige livssituasjoner. Deltakere
i EVA har vært utsatt for vold, negativ sosial
kontroll eller menneskehandel. Vi sam-
arbeider med blant andre Krisesenteret i
Bergen, Bergen kommune og andre som
kommer målgruppen i møte. Som frivillig i
EVA blir man satt i et koblingsforhold med
en deltaker. Man blir da en støtteperson for
kvinnen over en periode på ett år, og kan
bistå i ulike utfordringer som kvinnen måtte
ha. EVA har også gruppeaktivitet på
Krisesenteret i Bergen. De frivillige
engasjerer beboerne på Krisesentret i sosial
aktivitet en gang i uken. Aktivitetsdag er
tirsdag og tidspunkt er fra klokken 17 til
19.30.



Besøksvenn med hund går på besøk i private
hjem eller på institusjon sammen med
hunden sin. Hunden må være minst to år for å
bli besøkshund.

Besøkstjenesten
ELDRE

Besøksvenn
med hundBesøksvenn er et tilbud til mennesker som av

ulike grunner føler seg ensomme, og som
derfor ønsker en person de kan ha
regelmessig kontakt med. Både hjemme-
boende og beboere på institusjon kan få
besøksvenn. Frivillig og den som mottar
besøk møtes en time eller to enten hver eller
annenhver uke, og blir sammen enige om
hvordan tiden brukes: Det kan være samtaler,
tur, spille brettspill, gå på kino eller andre
hyggelige ting. Det viktigste er det sosiale
samværet.

Kraftverket er et tilbud til byens seniorer. Her
er det god stemning, noe å bite i, kulturelle
innslag og foredrag hver tirsdag klokken
12.00-14.00. Det er også mulig å få digital
opplæring på Kraftverket. Kraftverket holder
til i Røde Kors-huset.

Kraftverket

Lørdagstreff er en flerkulturell møteplass med
deltakere fra mange land. De fleste er
seniorer (60+). På Lørdagstreff møtes folk til
hyggelig samvær den andre lørdagen hver
måned fra klokken 12.00 til 14.00 på Røde
Kors-huset.

Lørdagstreff

Dette er et tilbud for mennesker med demens
og deres pårørende. Kafeen er åpen hver
torsdag fra klokken 17.00-19.00, og ligger på
gateplan i Engensenteret, Teatergaten 43.
Kafeen drives av frivillige og det legges vekt
på trivsel og mestring med musikkterapi,
konserter og ulike aktiviteter. Kafeen er et
samarbeid med blant andre Bergen
demensforening og Bergen kommune. 

Teatergaten
kafé



Hjelpekorpsets beredskap strekker seg langt
utover patruljering i påskefjellet. Røde Kors
Hjelpekorps blir kalt ut av politiet når noen
blir savnet, ved ulykker, kriser og
naturkatastrofer. Hver dag, hele året er ett
eller flere hjelpekorps i Norge i aktivitet for å
hjelpe mennesker. Hvert år hjelper
hjelpekorpsene over 1000 mennesker som
har gått seg bort eller skadet seg på tur.
Bergen Røde Kors Hjelpekorps bistår politiet
årlig i over 60 søk- og redningsoppdrag. I
tillegg til søk og redning, driver Bergen Røde
Kors Hjelpekorps med sanitetsvakter. Bergen
Røde Kors er også medeier i Røde Kors
Ambulansen og Røde Kors-båten.

Beredskap
BEREDSKAP

Hjelpekorps
Røde Kors er en beredskapsorganisasjon som
er støtteaktør for norske myndigheter i tilfelle
krig, kriser og større uønskede hendelser.
Bergen Røde Kors har undertegnet bered-
skapsavtale med Bergen Kommune. Vår
førstelinje ved beredskapshendelser er
Hjelpekorpset. Dette er trenet mannskap med
kort responstid med spesiale innen søk- og
redning. Ved hendelser som krever
organisasjon, utstyr og/eller mannskap
utover det Hjelpekorpset kan bidra med;
regner vi alle frivillige og ansatte i Bergen
Røde Kors som en del av den totale
beredskapen. Dette er beskrevet i egen
beredskapsplan og er organisert av et eget
beredskapsutvalg.
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Giret opp mot
åpningen av
samfunnet

Nytt ungdomshus, nytt gjeldsprosjekt, nyoppusset

hytte fylt med barneaktiviteter, prisvinnende

ungdommer, splitter nytt seniortreffpunkt og ikke

minst formidabel katastrofeinnsats. Slik var 2021 i

Bergen Røde Kors.

Vi legger bak oss nok et annerledesår i Bergen Røde Kors. Skjønt,

siste halvdel ble heldigvis hyggeligere enn første. Og med

hyggeligere mener vi da mer aktivitetsfylt, med færre

begrensninger og færre tiltak mot koronasmitte. I lokalforeningen

vår er vi dog stolte av at vi har brukt den delvis nedstengte tiden

til å gire opp mot åpningen av samfunnet igjen. Flere av

aktivitetene som sto mye på vent ble derfor enda kjekkere å starte

opp igjen da pandemisituasjonen tillot dette.

I to uker i sommer har vi derfor kunnet ha med oss barn til en

nyrestaurert hytte i Grimseidpollen. Kvila står nå klar med splitter

nye overnattingsplasser og mye større muligheter for utfoldelse.

Vi hadde også skaffet mye nytt utstyr til barna som fikk svært

hyggelige sommerdager i strålende sol.

Samtidig har vi brukt mye tid på å flytte ut av de altfor trange

lokalene til Fellesverket i Sverres gate. I oktober åpnet vi dørene til

Bergens største ungdomshus i Gågaten med blant andre ordfører

Rune Bakervik og generalsekretær Bernt Apeland til stede. Huset

ble en umiddelbar suksess, med tre etasjer fulle av et yrende liv.
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Besøkstjenesten har også brukt

pandemitiden til å planlegge og starte opp

nye konsepter. I november åpnet vi

Kraftverket på Røde Kors-huset, sammen

med frivillige besøksvenner. Den myke

åpningen med tilstelninger for byens

seniorer annenhver tirsdag, skal øke i

omfang når vi åpner for alvor 18. januar

2022. Da blir det Kraftverk-kafé hver tirsdag

med servering, foredrag, konserter og

aktiviteter for og med et voksent

publikum.

Nettverk etter soning (NES) er et Røde

Kors-konsept vi er stolte av. Her kobler vi

sammen frivillige med tidligere innsatte i

fengsel for å sørge for at de får en god vei

tilbake i samfunnet. I sommer startet vi

også opp med NES Gjeld, et nytt prosjekt

der vi hjelper innsatte med å få orden på

deres privatøkonomi. MONICA HÅKANSSON, styreleder

Vi er også uhyre stolte av ungdommene

våre. På årsmøtet til Røde Kors Ungdom i

høst, ble Bergen Røde Kors Ungdom kåret

til den beste lokalforeningen i Norge. I

tillegg vant konseptet Treffpunkt Student

pris for Årets Nykommer.

Og så må vi nevne hjelpekorpset vårt. For

noen superhelter denne gjengen er! De

rykker ut på aksjoner flere ganger hver uke

og gjør en uvurderlig samfunnsinnsats.

Korpsleder Birger Åsheim var aksjonsleder

under den tragiske ulykken i Tokagjelet i

Kvam. Her var en rekke korps representert,

men innsatsen til vårt lokale hjelpekorps

teller flere hundre frivilligtimer bare på

dette oppdraget alene.

ÅPNET NYE FELLESVERKET: Ungdomshuset vokste ut av 
lokalene i Sverres gate. Høsten 2021 åpnet vi ny storstue
for byens ungdommer i Gågaten.   FOTO: LINN GJERSTAD
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2 / FORORD

5 / OPPVEKST

6 / FELLESVERKET

10 / MØTEPLASSEN

13 / GATEMEGLING

16 / LEKSEHJELP

19 / SOMMERSKOLE

22 / BARNAS RØDE KORS

32 / ARBEIDSTRENING

36 / RØDE KORS UNGDOM

40 / KORS PÅ HALSEN

44 / OMSORG

45 / BESØKSTJENESTEN

59 / NES OG NES GJELD

62 / VISITORTJENESTEN

64 / NORSKTRENING

68 / FLYKTNINGEGUIDE

69 / VENNEFAMILIE

70 / EVA OG MENTORFAMILIE

72 / DØRÅPNER

74 / BEREDSKAP

78 / HJELPEKORPS

85 / ADMINISTRASJON

88 / FRIVILLIGHET

90 / KOMMUNIKASJON

95 / STYRET

Innhold
Ved å bla deg gjennom denne

årsrapporten vil du få en solid oversikt over

aktivitetene i Bergen Røde Kors. Våre

frivillige jobber for og med barn, ungdom,

eldre, innsatte, migranter og bergensere i

vanskelige livssituasjoner. Vi har også et

hjelpekorps som i 2021 hadde 1380 timer i

felten på ulike søk- og redningsoppdrag.

Beredskap er også en viktig del av Røde

Kors sitt arbeid i Vestlandets hovedstad.

Totalt sto våre frivillige mannskaper i 7416

timer på ulike beredskapsvakter i 2021 og

2289 timer på sanitetsvakter.

NY I JOBBEN: Santa Hakizimana er lærling i
Bergen Røde Kors for tiden. Hun jobber
med ungdom på Fellesverket. 
                                    FOTO: TOVE KRISTIANSEN



OPPVEKST
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Bli med inn på Fellesverket og les om oppvekstaktivitetene i Bergen Røde Kors.

Enheten ledes av Per Henrik Hanssen og inneholder aktiviteter som

Møteplassen, Gatemegling, Leksehjelp, Sommerskole, Barnas Røde Kors, Kors

på Halsen og Arbeidstrening, i tillegg til Treffpunkt Kompis, Treffpunkt

Student og Treffpunkt Sykt Gøy i regi av Bergen Røde Kors Ungdom.



                 Det Røde Kors 
                 gjør for ungdom  
i Bergen nå er bare helt
supert. Dere gjør virkelig
det aller beste som går
an å gjøre. Jeg er så glad
for alt dere gjør.

HØRT PÅ
FELLES- 
VERKET:

6

KLAR FOR ÅPNING: Hassan Hammoudi (18)
er deltaker på Møteplassen og medlem av
ekspertgruppen på Fellesverket. Det har
vært viktig for Bergen Røde Kors å ha
ungdommene med i utformingen av det
nye ungdomshuset i Gågaten. 
                                           FOTO: LINN GJERSTAD

HASSAN HAMMOUDI (18)



SPLITTER NYTT
UNGDOMSHUS

Fellesverket er et ungdomskonsept i regi

av Røde Kors. Rundt omkring i landet

finnes det 18 tilsvarende hus som er

bygget opp for og med ungdom.

Fellesverket i Bergen er fylt med kjent

Røde Kors-innhold fra aktiviteter som

Møteplassen, Leksehjelp, Gatemegling og

Arbeidstrening. I tillegg er selvfølgelig

Røde Kors Ungdom og deres Treffpunkt-

aktivteter en viktig del av huset. Det er

også Barnas Røde Kors og Kafé Kompis.

Fellesverket Bergen lå tidligere ved

Bergen kino i Sverres gate. Høsten 2021

flyttet ungdomshuset inn i nye og mye

større lokaler i Gågaten.
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ENDELIG ÅPENT: Fellesverket ligger i
Gågaten, nærmere bestemt Strandgaten
90-92, i sentrum av Bergen. 
                                        FOTO: LINN GJERSTAD
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SLIK ER DE
UNGE PÅ
FELLES-
VERKET

På Fellesverket i Bergen jobber våre

frivillige med ungdommer i alderen 13-26

år. Lea Sørstø Simonsen er leder for Røde

Kors Ungdom i Bergen. Hun roste Bergen

Røde Kors for å gjøre den største

ungdomssatsingen i foreningens 127 år

lange historie akkurat høsten 2021 da

man var på vei ut av en pandemi. – Nye

Fellesverket er som å gjøre drømmer til

virkelighet igjen. Vi skal lage  de beste  

øyeblikkene på Møteplassen når ungdom

får henge, leke, smile, le, spille, flørte og

knytte vennskap. Det blir en haug med

Treffpunkt-aktiviteter. Jeg gleder meg til

enda flere ungdommer får leksehjelp i

disse omgivelsene, opplever

gjennombruddet, endelig knekker koden,

kjenner at de mestrer og plutselig

skjønner faktorisering i matten, sier

ungdomslederen.

FOTO: TOVE KRISTIANSEN
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HER BOR 
DE UNGE 
PÅ FELLES-
VERKET
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I nok et år med delvis stengte dører og

antallsrestriksjoner, samt flytting og

oppussing, er nesten 2000 innsjekkinger

fra ungdommer noe vi er veldig glade for.

Samtidig vet vi at potensialet er voldsomt

mye større, så vi gleder oss til 2022 når det

nye Fellesverket virkelig får komme til sin 

rett. De aller fleste deltakerne våre er fra de

mest sentrumsnær bydelene og dataene

våre viser at de aller fleste kommer til oss på

tirsdager og torsdager. Vi har en litt større

andel gutter enn jenter på Møteplassen,

men Treffpunkt Student, Leksehjelp og

Arbeidstrening trekker opp jenteandelen.

FOTO: TOVE KRISTIANSEN
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Møteplassen
Åpning av et nytt aktivitetshus –

perfekt tilpasset våre behov med

bedre fasiliteter og utstyr – har  

vært helt ekstraordinært i 2021.  Vi

ser allerede at det har gitt både

frivillige og deltakere glede og

sterkere tilhørighet. 

ALT KLART I NYTT HUS: I 2021 handlet veldig mye på Møteplassen
om flytting til nytt lokale, men vi har hatt det skikkelig gøy likevel.
                                                                                      FOTO: TOVE KRISTIANSEN

Møteplassen skal være et sted hvor

unge får et pusterom og får utvikle

seg. Ungdom skal oppleve mestring

og være sammen med andre på

egne premisser, med støtte fra

trygge, voksne rollemodeller

gjennom Røde Kors-frivillige. Det

skal være en arena for inkludering,

læring, utvikling og sosialisering. 

Jevnt over har 2021 vært et uvanlig år på

mange måter. Den første halvdelen av året

gikk med til å planlegge og ferdigstille

oppussing av nye lokaler, samt endringer i



11

tidslinjen etter leveranseproblemer

forårsaket av pandemien. Vi har likevel

utnyttet denne muligheten og

unntakstilstanden til å arrangere andre

typer sommeraktiviteter utendørs og på

tivoli, kino, Escape Room, Røde Kors-huset

og Kvila. 

I året som har gått har fokus vært på å

ferdigstille de nye lokalene til Fellesverket

og å finne formen i det nye huset. Det er

flere nye rutiner for de frivillige. Vi har

jobbet mye med frivilligpleie i en

uforutsigbar tid, samt rekruttering av nye

frivillige. Å spre informasjon til gamle, nye

og potensielle deltakere har også vært

viktig, da flere forbinder Møteplassen med

den gamle adressen ved kinoen. 

Det tok heldigvis ikke mange ukene etter

innflytning før vi var oppe på et godt nivå

med deltakere igjen, og de trives godt på

det nye huset.

August 2021 åpnet Møteplassen endelig i

Fellesverkets nye lokaler i Strandgaten, med

torsdag og tirsdag som fokus i begynnelsen.

Det ble åpnet for aktiviteter på mandager

også i november. I løpet av pandemien har

Møteplassen mesteparten av tiden hatt

begrenset kapasitet og kun vært åpent for

ungdom 13-19 år. De fleste deltakerne siden

gjenåpningen har vært gutter i alderen

13-15 år, som er en gruppe vi hadde færre

av i 2019. Dette lover godt for ny-

rekrutteringen til huset, men vi ser også at

de eldre deltakerne er på vei tilbake.

Etter flyttingen til nye lokaler og færre

pandemirestriksjoner, har Møteplassen fått

ny giv. Flere nye frivillige har kommet til. Vi

har gjennomsnittlig mellom seks og åtte

frivillige under en Møteplassen-kveld, som

gir mulighet til å ta imot enda flere

deltakere enn vi tidligere har kunnet gjøre.

Dette er det stort behov for, og i høst har

besøket stabilisert seg på 25-35 deltakere,

med en tydelig økende trend. 

Med et nytt hus kommer også nye

muligheter. Høsten 2021 ble det bygget en

scene og installert en lyd- og lysrigg av

ypperste kvalitet som gjør det enda lettere å

tilby kulturelt innhold på Fellesverket. Vi ser

frem til å videreutvikle kulturtilbudet på

Møteplassen i 2022.

Møteplassen har også arrangert aktiviteter

som matlagingskurs, kokkekamp, kreativt

verksted, graffitiworkshop og

spilleturneringer. 26. oktober ble det

arrangert åpningsfest for Fellesverket, og på

programmet sto danseworkshop i afrobeat

med JUNG og konsert med P3-favoritt

Michelle Ullestad og det unge talentet CDG

Kennedy. Åpningsfesten hadde rundt 120

besøkende. 
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Møteplassen arrangerte også ferieaktiviteter

i både sommerferien og romjulen. Dette var

veldig populært. Vi så at enda flere unge

enn vanlig manglet andre aktiviteter i ferien.

Spesielt juleaktivitetene var viktige da vi sto

overfor en uventet nedstenging etter

gjenåpningen på høsten. Man kunne tydelig

se at denne høytiden ville bli spesielt

utfordrende for mange. Det ble også delt ut

julegaver til deltakerne disse dagene.

30
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Som med mange andre aktiviteter og

organisasjoner har det vært utfordrende å

navigere restriksjoner og smitteverntiltak,

som det siste året har vært i hyppig endring.

Både frivillige og deltakere har vært utrolig

fleksible og tilpasningsdyktige, men

usikkerhet har preget mye av aktiviteten det

siste året. Kontinuitet og rekruttering av

frivillige har vært spesielt utfordrende.
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Gatemegling
200 nye ungdommer lærte seg

Gatemeglings-metodikken i løpet

av 2021. I tillegg har frivillige

gatemeglere i Bergen Røde Kors

vært vakter på en ungdomsklubb i

Fana og dialogverter på en

antirasistisk demonstrasjon. 

UNGDOMSDISKO: Jungelen Ung hadde danseworkshop og opp-
visning på åpningen av Fellesverket.          FOTO: LINN GJERSTAD

Gatemegling er Røde Kors sin

strategiske satsing på konflikt og

voldsforebygging for og med barn

og unge. Gjennom deltakelse i

verksteder blir ungdommene bevisst  

sine egne reaksjonsmønstre og får

redskaper som gjør dem rustet til å

håndtere egne og andres konflikter

på en konstruktiv måte, uten bruk av

vold. 

Gatemegling i 2021 var preget av

smittevernsrestriksjoner og pandemi.

Verksteder ble avlyst, utsatt, begrenset og

tilpasset. Vi fikk likevel mange henvendelser
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fra samarbeidspartnere, skoler og ungdommer som

ønsket å benytte seg av vårt tilbud. De fortalte om

utfordringer knyttet til konflikter i ungdomsmiljøer og

ungdommers psykiske helse. 

Bergen er ikke en by uten ungdomskonflikter. Vi har i

løpet av 2021 mottatt flere rapporter om uroligheter og

økt ungdomskriminalitet. Det var derfor nødvendig å

holde verksteder for mindre grupper eller kohorter i

skoleklasser, innenfor de til enhver tid gjeldende

smittevernsbegrensningene. 

Gjennom året erfarte vi at uforutsigbarhet knyttet til faser

med gjentatt nedstenging og gjenåpning tidvis ble en

stor belastning for ungdommer vi kom i kontakt med. De

uttrykte at de hadde mistet den direkte kontakten med

viktige arenaer hvor det var trygge voksne til stede. Flere

hadde allerede en utfordrende hverdag med skole eller

jobb. Troen på sin egen fremtid og egne evner var

allerede utfordret. Nå fikk de også kjenne på utenforskap

og ensomhet. 

Gatemegling har bidratt i å gi ungdommer alternative

mestringsarenaer i ulike settinger i løpet av året. Vi har

hatt ungdommer som opplevde indre uro med på spa,

pustekurs og samtalering rundt bål. Vi har også hatt flere

grupper på besøk på Fellesverket som hadde behov for å

koble av i trygge rammer og bygge relasjoner. 

Frivillige i Gatemegling hadde et høyt aktivitetsnivå og

tenkte nytt og kreativt i 2021, men måtte gjerne bidra i

nye settinger. I perioder hvor vi ikke kunne møtes fysisk

for å holde verksted, bisto frivillige i andre aktiviteter,

som for eksempel Digital Leksehjelp og samtale- og chat-

tilbudet Kors på halsen. De frivillige har hatt en positiv
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og under en demonstrasjon i sentrums-

området. De frivilliges erfaringer med

målgruppen og verktøy for dialog- og

konflikthåndtering har hatt stor nytteverdi.

Gjennom året oppsto det hendelser i

lokalsamfunnet og på Fellesverket hvor

Gatemegling også har gått inn og bidratt. 

innstilling, vært kreative og utfordret seg selv

for å kunne møte ungdommer der de er. 

Bergen Røde Kors har dessuten bistått som

vaktgruppe på ungdomsklubben Zinken i

Fana Bydel og bistått som dialogverter i

anledning «Bergen For Alle»-arrangementet 

Vi erfarer et tydelig økende

behov for Gatemegling og

konflikt-håndtering blant

ungdom som følge av

pandemien. En gratis,

inkluderende og

utviklende arena for å

snakke om følelser vil bli

viktigere enn noen gang i

tiden fremover.

SLIK BLIR 2022:

GATEMEGLING PÅ STRANDEN: Å løse konflikter er ikke en medfødt
egenskap. Det må læres.       FOTO: KAROLINA HAFSTRÖM TAFJORD



Leksehjelp
Leksehjelpen i Bergen Røde Kors har fått et helt

formidabelt ansiktsløft med de nye og luftige lokalene

i Fellesverkets øverste etasje. Nå ser vi fremover mot

mer fysisk tilstedeværelse, for i 2021 var det altfor

mange digitale timer med leksehjelp via skjerm.

Til tross for risikoen for økt smitteeksponering, stilte de frivillige

villig opp. De skal vite at mange har sett på deres innsats som

uvurderlig, særlig fordi de var til stede og på den måten

forebygget ringvirkningene av et nedstengt læringssamfunn i en

to år lang pandemi. De frivillige leksehjelperne har vært

tilpasningsdyktige, kreative og har strukket seg langt for at

Bergen Røde Kors skulle kunne tilby ungdommer hjelp til

skolearbeid på tross av tidvis svært høyt smittetrykk.

Generelt har leksehjelpen hatt færre besøkende i 2021 av ulike

årsaker som alle er knyttet til pandemien. Stikkord for året er

nedstenging, sykdom, karantene, frykt for smitte, svekket

motivasjon blant elever og avlyste eksamener.

Høsten 2021 fikk vi endelig flytte inn i det nye Fellesverket. Dette

ga oss muligheten til å utvide tilbudet. De nye lokalene har bedre

plass og det var lettere å holde avstand. I tillegg var det kjekt for

ungdommene å få seg et pusterom, bygge vennskap, spille og få

seg en matbit i samme slengen som de gjorde lekser. 

Høsten 2021 var preget av en ny giv på Leksehjelpen. Vi økte

kapasiteten betydelig og fikk veldig mange positive

tilbakemeldinger fra både deltakere og frivillige. I tillegg ble det

åpnet for leksehjelp i regi av Bergen Røde Kors på de øvrige

lokalsjonene våre, slik at vi også møtte deltakerne på biblioteket,

Bergen Katedralskole og Fyllingsdalen videregående.

16

FOTO: TOVE KRISTIANSEN
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Totalt ble det gjennomført 20

aktivitetsuker med fysisk oppmøte

på Leksehjelp i 2021. Det er

selvfølgelig færre enn ønskelig, så

vi ser frem mot en langt høyere

aktivitet i 2022. Frivillliggruppen

er svært solid og alt ligger til rette

for vellykket leksehjelp i de nye

Leksehjelp-lokalene på

Fellesverket.

SLIK BLIR 2022:

ETTER SKOLEN: 79 frivillige leksehjelpere tilbød sine tjenester til
kunnskapstørste ungdommer i 2021.       FOTO: TOVE KRISTIANSEN

Leksehjelp i regi av Bergen Røde Kors er

tilgjengelig nesten alle hverdager. Vi har

frivillige leksehjelpere som tar imot

ungdom på Fellesverket. I tillegg

arrangerer vi leksehjelp i Fyllingsdalen, på

biblioteket og på Bergen katedralskole.
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DYKTIGE FRIVILLIGE: Oppfordringen er klar og de gir hjelp i det
aller meste: Kom og få leksehjelp av Mari Bu, Kristina Wensaas og 
Erlend Gausel!                                                          FOTO: LINN GJERSTAD
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KUNNSKAPSTØRSTE: Maria Nyhammer, Zhyla Mohamad Panahy 
og Karin Sofie Bergslid er på plass på Fellesverket for å få
leksehjelp.                                                                      FOTO: LINN GJERSTAD

Sommerskole
I 2021 markerte Bergen Røde Kors 15 år med sommerskole. Tilbudet

ble også utvidet, med eget mattekurs for elever som skulle avlegge

eksamen i november. Rekordpåmeldingen var en stor glede.

Årets Sommerskole ble gjennomført i de første

to ukene av skolens sommerferie. 70 elever

deltok sammen med seks lærere. I tillegg var

25 øvrige Røde Kors-frivillige med som

tilretteleggere. Vi hadde også med oss fire

ungdommer som hadde sommerjobb i Bergen

Røde Kors. De frivillige bidro både som

matteassistenter og norskassistenter i

klasserommene. Vertsfrivillige var ansvarlig for

mattilbudet og det sosiale rundt måltider, samt

ivaretakelsen av smittevern på sommerskolen.

Vi hadde større interesse for tilbudet med

studiespesialiserende matte enn tidligere, med

hele 45 elever. I norskklassen for minoritets-

språklige elever med kort botid i Norge, var det

25 påmeldte. Vi hadde god frivilligdekning

med to-tre assistenter i matteklassene hver

dag. Elevene fikk tett oppfølging og god hjelp

av assistentene, i tillegg til læreren. Flere av

mattehjelperne var med hver dag. Det skapte
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VIL LÆRE:
Saluwa (17) fra
Sudan og
Haifaa (18) fra
Kurdistan tok
sommerskole
med Røde Kors 
i  juni.
FOTO: LINN
GJERSTAD

trygghet og kontinuitet i klassene. Flere

av deltakerne ga tilbakemelding om at

motivasjonen for å melde seg på

sommerskolen var å ta opp eksamen for

å kunne få fagbrevet sitt. For andre var

målet å tette kunnskapshull etter et år

med varierende undervisning under

pandemien. I norskklassen var de fleste

opptatt av muligheten til å bli flinkere i

norsk. Tilbakemeldingene lød også på at

elevene satte stor pris på det sosiale

PÅ HØSTEN SATTE VI I GANG
ET MÅLRETTET MATTEKURS

MED EKSAMENS-
FORBEREDELSER FOR
ELEVER SOM SKULLE
AVLEGGE EKSAMEN I

NOVEMBER. DETTE BLE
GJENNOMFØRT ÅTTE

GANGER, I TRE TIMER HVER
UKE. 14 ELEVER BENYTTET
SEG AV TILBUDET. DE FIKK
TETT OPPFØLGING MED TO
LÆRERE MED ANSVAR FOR

UNDERVISNING OG TRE
FRIVILLIGE MATTE-

ASSISTENTER. 

miljøet på Sommerskolen. Det gjorde

det lettere å komme på skolen selv om

det var ferie. 

Det mest utfordrende i år, var nye regler

som førte til at ikke alle elevene fikk

anledning til å ta opp eksamen på

slutten av sommerskolen. Eksamens-

ordningen gjaldt dessverre ikke for

elever som følger den nye læreplanen. 
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SOMMERFERIE: Rekordmange
meldte seg på Bergen Røde Kors sin
sommerskole og brukte en uke i
lokalene til Amalie Skram
Videregående sammen med oss.                  
                                FOTO: LINN GJERSTADSommerskolen i Bergen Røde Kors er et

samarbeid med Vestland Fylkeskommune.

Elever får et tilbud om to ukers faglig

fordypning i skolens sommerferie.

Sommerskolen har overordnet mål om å

bidra til å hindre frafall i skolen, som er en

av de største samfunnsutfordringene vi står

ovenfor i Norge i dag. Elevene som melder

seg på sommerskolen har enten strøket i et

fag, eller ønsker å styrke seg faglig. 



På tross av smittevernstiltak og nedstenging, klarte Barnas Røde Kors å ha

aktivitet i 30 uker i 2021. I perioder kunne vi bare være sammen utendørs,

og da kjøpte Røde Kors vinterklær og sko til de som hadde behov for det.
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PÅ KVILA: 2021 i Barnas Røde Kors har vært fylt med opp- og nedturer på
grunn av pandemien, men ingenting var hyggeligere å se enn glade  og
jublende barn som ropte «supersommer» på tur til Røde Kors-hytten Kvila
i Grimseidpollen.                                                                            FOTO: LINN GJERSTAD

Barnas Røde Kors

Etter et år hvor det meste var sentrert omkring

pandemi, ønsket vi å sette fokus på å være til

stede for barna. For Barnas Røde Kors var det

viktig å tilby gode, trygge og meningsfulle

aktiviteter for barn, for å bidra til å forebygge

psykososiale problemer og utenforskap som

følge av utsatt livssituasjon. BARK satser på å

bygge den fysiske og psykiske helsen i måten

vi møter barn på, med nærhet, omsorg og

veiledning. Vi vil at barna skal føle seg sett og 

oppleve mestring. Vi lytter til barna og skaper

meningsfulle og attraktive aktiviteter sammen

med dem. Aktivitetene til Barna Røde Kors i

2021 ble beklageligvis også preget av

smitteverntiltak og restriksjoner, men vi klarte

å gjennomføre stort sett alle aktivitetene våre

til tross for økende smitten. Det var riktignok

nødvendig å stenge ned noen uker på grunn

av restriksjoner i samfunnet, men BARK holdt

åpent i 30 uker og tok imot 745 besøk.
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HERLIG AKTIVITETSKVELD: BARK-barna trives veldig godt på
det nye Fellesverket. Spesielt likte de å få delta i utformingen
av huset med å lage sin egen kunst til veggene.

Barnas Røde Kors

Friluftsaktivitetene har vært

veldig spennende med

hengekøyetur, hodelykttur, aking

på Fløyen, kunst og håndverk i

naturen, mat på bål og grilling av

blant annet skillingsboller og

pannekaker. Det har vært

nødvendig å være kreative, for

smittevernstiltakene gjorde at vi

måtte ha fokus på

utendørsaktiviteter for i det hele

tatt å kunne møtes. Barnas Røde

Kors tilrettela for dette ved å

kjøpe inn utstyr barna trengte

hvis de ikke hadde det selv. Det

var en del som manglet skikkelig

bekledning, og varme klær og sko

ble tatt godt imot.

På høsten åpnet samfunnet

ytterligere opp og vi kunne til og

med ha innendørsaktiviteter

igjen. BARK merket en ny giv og

det dukket opp mange nye barn i

alle gruppene.

På Sletten ble 2021 preget av stor

utskifting, fordi en stor del av

barna som har vært med oss gikk

over til ungdomsskolen etter

sommerferien. Jentegruppen på

Fridalen og BARK Barneklinikken

hadde vært innstilt siden mars 

Barnas Røde Kors (BARK) er et gratis

fritidstilbud for elever på barneskolen, og en

arena for sosial og kulturell inkludering.

Aktivitetene omfatter turer, lek, utflukter,

kulturinnslag og førstehjelp. Den fysiske

aktiviteten har fokus på mestring, samarbeid

og vennskap. I Barnas Røde Kors er det tett

voksenkontakt og trygg og aktiv bruk av

nærmiljøet. I Bergen har vi grupper på Sletten,

Fyllingsdalen og i sentrum, med faste,

ukentlige treff i løpet av skoleåret. I tillegg har

BARK en gruppe på Barneklinikken på

Haukeland og Jentegruppen som et er

samarbeid med skolehelsetjenesten i Årstad.
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MYE UTENDØRS: Det har vært nødvendig å legge mye
av aktivitetene utendørs på grunn av smittevern. 

2020, men kunne starte opp igjen i november

2021. Aktivitetstilbudet i Barnas Røde Kors har

svært variert innhold. Vi har hatt fysisk lek i

gymsal, gått turer, hatt yoga, dans, spillkvelder og

vært på utflukter. Barna har lekt og spilt sammen,

fått nye venner og blitt ekstra begeistret når de

har vært med på å bestemme. De setter pris på å

få støtte fra trygge voksne frivillige som er

interessert og engasjert.

Det ble både kinobesøk, bowling, trampolinepark

og aktiviteter på Fysak. Mange liker dette, fordi

det er opplevelser de ikke har anledning til å få på 

«VI HAR STILT OPP HVER
MANDAG OG GJORT DET

VI KAN FOR AT BARNA
SKAL KOSE SEG OG

SLAPPE AV I EN ELLERS
MERKELIG HVERDAG.
HADDE VI IKKE VÆRT
ENIGE OM AT DETTE

SKULLE VI KLARE Å FÅ
TIL, SÅ HADDE DET IKKE

VÆRT NOE BARK I
FYLLINGSDALEN DETTE

ÅRET.»
BARK-FRIVILLIG

egenhånd. Dette er også gode anledninger for å

bli enda bedre kjent med barna. Vi har hatt mange

fine samtaler på bussen til og fra aktiviteter når

stemningen er avslappet.

De største utfordringene i 2021 har naturlig nok

vært knyttet til pandemien, men de frivillige har

gjort en utrolig god jobb med å besørge

smittevern. De har strukket seg svært langt i en

vanskelig tid, selv om de har kjent på risikoen for å

bli smittet. Vi opplevde en del fravær knyttet til

karantene, noe som var særlig uheldig for barn

med lite nettverk utenfor skolen.
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MINISUPERHELTER: Sjekk 
denne herlige gjengen av
minisuperhelter! Isadora, Anna
og Emilie laget limonade og
solgte i gaten. 27. mai fikk
Barnas Røde Kors Bergen hele
overskuddet på 352 kroner.

https://www.facebook.com/barkbergen/?__cft__%5B0%5D=AZUX2KqEEo4YezQdWYrxGhwCiY6j9EPfYOXysQt3-pRZy0vBON1yr_J-8UoYP22KuBvAOZN-JgcLq3bCu6mnPuu_ZU8bjPK_DYf94qF5ih_GduAEjTiSspFFdfvsUsx-9KUUXvoCkVzt06HEUn5YgyFfTTKpA9pPiAg2PMWZed-8krl1aOa9qLoSlOQC-W16xkg4vYixYBGmnYpStFl6MQdBQa0j7yDp99xGW0h7pqxvbw&__tn__=kK-y-R
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Vant Pepper-
kakeby-prisen
Like før jul vant Barnas Røde Kors

Bergen Pepperkakebyprisen 2021!

Vi mottok en inngravert kjevle i

Pepperkakebyen på en høytidelig

seremoni med fanfarer og applaus.

Politiet var til stede sammen med

en haug med pepperkakealver, for å

måle og sjekke om Pepperkakebyen

i Bergen faktisk er verdens største.

Oppmålingen ble utført med

målebånd og meterstokk, og

verdensrekorden var nok en gang et

faktum. 400 kvadratemeter, 1730

bygninger, 1570 deltakende

familier, barnehager, bedrifter og

organisasjoner og totalt 11.500

personer har deltatt i byggingen av

verdens største pepperkakeby. Hos

oss var det byggmester og frivillig

aktivitetsleder Viktor Drakos (bildet)

som tok imot prisen for Fellesverket

i pepperkakeversjon, nå også kjent

som Pepperverket. Vi er stolte og

enormt imponert over Røde Kors-

barna som deltok - og vant. Noen

påsto at dette er større enn å vinne i

OL, og vi synes ikke det er noe vits å

diskutere om det stemmer. For det

gjør det jo, selvfølgelig. Totalt

deltok 13 barn i byggingen.
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Barnas Røde 
Kors Pluss

Skoleferier kan for noen familier og barn

være en ganske sårbar tid. Mange familier

har ikke økonomi til å dra på ferie eller å ta

barna med på kostbare aktiviteter. Vi ser at

dette er med og skaper sosiale forskjeller.

BARK Pluss er åpen for alle barn i

barneskolealder, men har et særskilt fokus

på å nå barn som av ulike årsaker har behov

for et lavterskel, gratis tilbud i skoleferien.

Dette er særlig barn fra bydeler med dårlig

levekår og barn med minoritetsbakgrunn. 

I 2021 har vi imidlertid sett en endring i

barnegruppen vår. Nå ser vi at mange barn,

uavhengig  av inntektsbakgrunn, også søker

mot våre aktiviteter fordi de av ulike årsaker

ikke passer inn i konvensjonelle

fritidsaktiviteter. Dette gjelder kanskje

spesielt barn som har behov for tettere

voksenoppfølging enn det man for

eksempel kan få på fotball eller i teater-

klubben. Dette krever naturligvis mer av de

frivillige, og vi ønsker derfor å bli enda

bedre på opplæring, slik at de frivillige skal

føle seg trygge i rollen sin og ha de

nødvendige verktøyene for å løse små og

store utfordringer. 

Barnas Røde Kors Pluss er et gratis

aktivitetstilbud vi tilbyr barn mellom 6 og 13

år og som arrangeres i skoleferier og helger.

Målet med aktiviteten er å legge til rette for

gode mestringsopplevelser og sikre at barn og

unge har like muligheter til deltakelse

uavhengig sosial bakgrunn. Vi jobber spesielt i

bydelene som gjentatte ganger kommer

dårligst ut på levekårsundersøkelsene i

Bergen.

BARK Pluss har hatt aktivitet i

alle ferier i 2021. I tillegg har vi

sett en endring i barnegruppen

vår.

SUPERSOMMER: Barnas Røde Kors Pluss hadde nydelige
sommerdager på Kvila i skoleferiens to første uker. 
                                                                             FOTO: LINN GJERSTAD
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KLATREPARK: I påskeferien hadde vi blant annet aktivitetsdager i Nygårdsparken.

Vi er veldig stolte over at vi favner bredt og klarer

å imøtekomme barna på en god måte – og enda

stoltere når vi hører hvor mye de har gledet seg til

BARK-aktivitet og savnet oss når vi har måttet

holde stengt. 

I BARK Pluss har vi fokus på mestring, moro og lek,

og vårt overordnede mål er å sikre at barn – og

særlig de som lever i en vanskelig livssituasjon –

skal få delta i meningsfull aktivitet med andre

barn og trygge voksne.

Det største høydepunktet i 2021 har uten tvil vært

de frivilliges innsats gjennom hele året, og barnas

engasjement for å selv være med og påvirke

aktiviteten. Til tross for nedstenginger og

smittevernsregler, har de frivillige holdt motet

oppe, og vist en utrolig fleksibilitet og

tilpasningsdyktighet. Spesielt mini-lederne,

ungdommer som tidligere har deltatt i BARK og

nå bidrar som frivillige, har vist et kjempe-

engasjement for å videreutvikle opplevelsene de

selv har tatt del i som barn. Barna ser opp til

minilederne, og ønsker selv veldig gjerne å

komme med forslag og ideer til aktivitet. Vi har

også virkelig sett verdien av varierte aktiviteter og

høy voksentetthet, da dette har gitt flere barn

med ulik bakgrunn og funksjonsnivå muligheten

til å delta på egne premisser. Det at de frivillige ser 

det enkelte barnet og tilpasser aktivitetene etter

barnas behov, ressurser og ikke minst interesser,

skaper verdifulle aktiviteter som fremmer både

moro og mestring. 

Samtidig er det er ikke til å stikke under en stol at

pandemien har skapt mange utfordringer for

gjennomføringen av våre aktiviteter. Frafall av

frivillige på kort varsel grunnet både karantene og

sykdom, har ført til at vi har måttet gjøre mange

endringer underveis. Det har på både godt og

vondt tvunget oss til å tenke annerledes. 

Samtidig har vi opplevd en del bekymring om

smitte fra både frivillige, samarbeidspartnere og

foreldre. Dette er bekymringer vi har tatt på alvor,

og vi har jobbet hardt for å forholde oss til både

dette og gjeldende regler på en god måte som

både ivaretar smittevern og beredskap, uten å gå

på bekostning av barna.
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VINTERFERIEN 

Vi arrangerte en vinterleir i Førde, i samarbeid

med United World College (UWC Connect):

Sammen med engasjerte, trygge voksne fra

Bergen Røde Kors og UWC fikk barn fra

innføringsklasse og jentegruppen til BARK lære å

stå på ski, ake og bowle. Vi lånte hytte av Førde

Røde Kors, og barna fikk utfordre seg selv på både

korte og lange skiturer. I tillegg arrangerte vi tre

aktivitetsdager med skøytedag, friluftsdag og

bowling. Mange familier fikk også

aktivitetsgavekort, og totalt 130 barn fikk dermed

aktivitetstilbud i vinterferien.

PÅSKEFERIEN

I påskeferien arrangerte vi tre aktivitetsdager, med

kreativt verksted, friluftsdag og kino. Barna som

ikke fikk plass grunnet antallsbegrensning som

følge av smittevernregler, fikk utdelt påskepakke

med aktivitetshefte og sjokolade sponset av

Nidar. Totalt 63 barn fikk aktivitet i påskeferien. 

PINSEN

Frivillige og 21 barn, fordelt i to grupper, storkoste

seg på gård med hester og lek og kos med dyr hos

Øvre Eide Gård, takket være støtte fra Stiftelsen

Dam.

ELISE: – Det er gøy å være på Røde Kors-leir på
Kvila. Jeg skulle egentlig bade, men så vil jeg
ikke for det er kaldt. Jeg vet ikke helt hvor
varmt det må være for å bade, men jeg liker å
spise is og fiske. 

Dette skjedde
i 2021

TIA: – Jeg har bursdag i morgen, så jeg gleder
meg mest til det. Men det er også gøy å fiske,
dra ut i kano og å bade. Jeg har ikke vært på
Kvila før, men det er gøy her og jeg har fått
flere nye venner.



SOMMERFERIEN

Gjennom sommerferien deltok over 70 barn i

aktivitet, fordelt på to aktivitetsuker på Bergen

Røde Kors sin hytte Kvila og to sommerleirer hos

United World College i Fjaler. Barna fikk oppleve

mestring og moro, og prøvde seg i både kano,

kajakk, på SUP og med pil og bue. Vi arrangerte

også skattejakt, rebus, diskotek og turneringer. 

HØSTFERIEN

I høstferien deltok 40 barn på tre aktive dager. Vi

arrangerte dagstur til Kvila, der vi padlet kano,

fisket og lagde unike T-skjorter. Videre trosset vi

regnværet i Høyt & Lavt klatrepark og avsluttet

med et brak på Flipzone.

ROMJULEN

Etter å måtte utsette den planlagte vinterleiren,

inviterte vi 15 barn til romjulsfest på Fellesverket.

Vi serverte julemat med en twist, og barna

storkoste seg med fussball, biljard, arcadespill,

playstation og romjulsverksted med både glitter

og godis i massevis. I tillegg delte vi ut

aktivitetsgavekort til mange av barna tilknyttet de

faste BARK-gruppene og deres familier. 

30

EDVARD: – Det er veldig fint her på Kvila.
Og så er det rolig og gøy å være ute med
kano. Jeg gikk rundt i sted, men kom meg
opp igjen.

JOY: – Det gøyeste er å fiske. Jeg liker å kose
meg og det er gøy å være med på sommerleir.
Jeg har blitt kjent med andre barn og fått nye
venner.

ROMJULSFEST: De skulle egentlig vært på
vinterleir, men i stedet ble det romjulsfest på
Fellesverket og julemat med en twist.
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SOMMERLEIR: I sommerferien hadde vi to sommerleirer hos United World College i Fjaler.
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tjenesten eller NAV. Deltakere får tilpasset

opplæring og arbeidsoppgaver på Fellesverket

eller hos en ekstern samarbeidspartner i en

bestemt periode på én-ni måneder. Planen vil

tilpasses individuelt og kan innebære alt fra et par

timer én dag i uken til samtlige timer flere dager i

uken, både på dag- og kveldstid. Arbeids-

oppgaver kan for eksempel inkludere innkjøp og

bevertning til aktivitet, planlegging og

forberedelse av aktivitet, samt diverse praktiske

oppgaver. Vi tilbyr også praksisplasser, både for

én-to uker og for hele semester.
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SOMMERJOBB:
Totalt hadde
åtte unge
sommerjobb i
Bergen Røde
Kors i 2021.

Arbeidsteningsaktiviteten i Bergen Røde Kors er

delt inn i fire hovedkategorier. Først og fremst

tilbyr vi arbeidstrening for deltakere på

Fellesverket, ungdom uten dagtilbud og i

samarbeid med for eksempel Oppfølgings-

Arbeidstrening
I løpet av 2021 har vi utviklet oss som

både lærling- og arbeidstreningsbedrift,

innenfor rammene til en humanitær

organisasjon. 

Arbeidstrening på Fellesverket

Bergen er et tilbud der

ungdommer får oppleve

mestring og inkludering mens

de opparbeider seg verdifull

arbeidserfaring. Tilbudet er for

ungdom i alderen 13-25 år.

Sentralt i prosjektet står bruken

av frivillighet som øvingsarena.



1 studentpraktikant som fortsetter i 2022 (53

timer totalt)

1 elev i videregående skole i semesterpraksis,

1 arbeidsdag i uken (61,5 timer totalt)

7 ungdomsskoleelever med semesterpraksis,

3 timer i uken (ca. 410 timer totalt)

12 videregående elever med praksisuker, hver

dag i 2 uker: (ca. 720 timer totalt)

6 elever i videregående skole med praksisdag,

1 arbeidsdag: (ca. 45 timer)

8 ungdommer i sommerjobb (ca. 600 timer

totalt)

6 elever i praksis gjennom Dale Oen Academy

ønsker vi å motvirke utenforskap og forebygge

fattigdom, psykiske uhelse og andre

levekårsutfordringer. Alternative

mestringsarenaer er med på å gjøre dette ved å

tilby stabilitet, muligheter og mening.

Arbeidstrening i Bergen Røde Kors i 2021 har

bestått av:

Totalt har deltakere i Arbeidstrening gjennomført

over 1889,5 timer med arbeidstrening. 

Bergen Røde Kors har også én lærling. 
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KAFÉ KOMPIS:
Her er unge på
arbeidstrening
i gang med
forberedelsene
til åpningen av
det nye
Fellesverket
høsten 2021.

Praksisplassene er til elever med relevant

fagutdanning på videregående skole. Bergen

Røde Kors har også mer omfattende

praksisplasser av ulik varighet for studenter i

høyere relevant utdanning. Bergen Røde Kors ble

også lærlingbedrift i 2020, og har i dag én lærling.

I arbeidstrening hos oss får ungdommer mulighet

til å jobbe med varierte oppgaver, enten tilknyttet

våre aktiviteter på Fellesverket Bergen, eller hos

eksterne samarbeidspartnere. På Fellesverket er

det muligheter for å jobbe med matlaging og

bevertning av aktivitetene, diverse praktiske

oppgaver, innkjøp, logistikk, planlegging og

gjennomføring av aktivitet, sosiale medier og mye

mer.

I arbeidstrening på Fellesverket får unge mulighet

til å oppleve mestring mens de øker sin

kompetanse og erfaring. Ved å tilpasse opplegget

til den enkelte ungdom, sørger vi for at unge føler

seg sett og hørt, og at de ser sin egen verdi i

samfunnet. Å tilby unge mulighet til å bygge

erfaring innenfor trygge rammer, uansett

bakgrunn, er med på å motvirke videreføring av

sosial arv. Vi håper på å muliggjøre videre

deltakelse i utdanning- og arbeidslivet for

ungdommer som har falt utenfor, og å motivere

og oppmuntre underveis i prosessen. Samtidig 



på å sikre ung medvirkning og bidra til at unge

blir hørt i utformingen av tiltak rettet mot dem.

Tilbakemeldingene fra ungdommene har kommet

godt med, og vi ser at ungdommene i arbeids-

trening hos oss trives og er stolte av det de får til.

Dette har god signaleffekt overfor andre

ungdommer som deltar i våre aktiviteter.

Ungdommer i arbeidstrening har bidratt i flere

aktiviteter, som Møteplassen og BARK, og vi ser at

de frivillige tar godt imot dem. Spesielt fint er det

å se hvordan frivillige uten å ha blitt bedt om det

motiverer og veileder ungdommene i

arbeidstrening, noe som er med på å styrke

følelsen av å være en del av et team.

I løpet av 2021 har vi hatt flere elever som

deltakere i arbeidstrening som aktivitet, blant

annet elever fra faget «Innsats for andre» på

ungdomsskolen, og elever i Barne- og

Ungdomsarbeider-faget i Videregående skole.

Flere av disse elevene har blitt værende som

frivillige i våre aktiviteter, og disse tilbudene er

dermed gode muligheter til promotering av og

rekruttering til vårt arbeid for barn og unge. 
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LÆRLING: I tillegg
til ungdommer i
praksis, på
sommerjobb og i
arbeidstrening,
har Bergen Røde
Kors også én
lærling, Santa
Hakizimana.
FOTO: TOVE
KRISTIANSEN

Etterspørselen for arbeidspraksis hos oss har vært

høy etter at Fellesverket flyttet inn i de nye

lokalene, og vi har hatt flere ungdommer i ulike

aldre hos oss i kortere og lengre perioder. Med

nye lokaler kom nye arbeidsoppgaver, og

deltakerne i Arbeidstrening har fått utfordre seg

selv i ulike roller. Blant annet har deltakere

planlagt og gjennomført aktiviteter for barn og

andre ungdommer, og vært ansvarlige for

bevertning av aktiviteter og møter. 

Alle deltakerne har fått kurs i førstehjelp og

psykososial førstehjelp, samt introduksjonskurs til

Røde Kors. I tillegg til kurs har vi tilbudt deltakere

veiledning innen søknads- og CV-skriving. Vi har

lagt fokus på å gi deltakere tett oppfølging, og har

hatt god kommunikasjon med skolene som har

sendt elever til oss. Flere av disse har også vært på

skolebesøk hos oss.

Vi ser at ungdommene setter pris på de varierte

mulighetene vi tilbyr, og opplever dette som

svært positivt. Vi har i løpet av året hatt en

mangfoldig ungdomsgruppe innom som

deltakere, noe som legges merke til som positivt

blant deltakere i øvrige aktiviteter. Ved avslutning

av arbeidstrening eller praksis, har ungdommene

selv evaluert tiden sin hos oss, og kommet med

tilbakemeldinger og anbefalinger. Dette er med 



jobber vi fremdeles mot det opprinnelige målet,

og har justert inntak av deltakere ut i fra

mulighetene hos oss. Dette har både handlet om

tilgjengelige arbeidsoppgaver, men også om

gruppesammensetning og kvalitetssikring. Vi ser

at kvaliteten på oppfølgingen er best når vi har få

ungdommer i arbeidstrening parallelt, da enkelte

deltakere krever vesentlig tettere oppfølging enn

andre. Vi er opptatt av at de som jobber svært

selvstendig også skal få den oppfølgingen de

ønsker. Den store pågangen av elever som ønsker

praksis har også ført til mindre tilgjengelig

kapasitet til rekruttering av deltakere fra for

eksempel NAV, som vi ønsker å jobbe tettere med.

Dessuten har pandemien satt begrensninger i

arbeidsoppgaver hos oss, men kanskje spesielt

hos eksterne samarbeidspartnere, da vi ikke har

hatt mulighet til å utplassere ungdom hos dem. 
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Ved å omfavne ulike ungdommer sørger vi også

for at deltakelse i arbeidstrening ikke blir

stigmatisert som noe kun de mest sårbare

benytter seg av, og tiltaket blir dermed mer

attraktivt for de som trenger det mest. Terskelen

for deltakelse holder vi også lav ved å tilpasse

opplegget til den enkelte ungdom, og veileder og

motiverer underveis. Målet vil alltid være å

gjennomføre planen, men vi vet også at planer

kan måtte justeres. Ved å møte ungdommene

med tålmodighet, fleksibilitet og støtte, ønsker vi

å gi dem mulighet til å øve seg på arbeid innenfor

trygge rammer, der det er lov å feile og ingen

spørsmål er dumme. 

I løpet av 2021 har vi utviklet oss som både

lærling- og arbeidstreningsbedrift, innenfor

rammene til en humanitær organisasjon. Vi ser at

deltakerne i arbeidstrening viser interesse og

engasjement for humanitært arbeid, og vi jobber

for å bruke dette til å motivere. Samtidig er

motivering tidkrevende, og vi har siden sist møtt

på utfordringer med å nå målet om fullføring for

alle deltakere. Derfor jobber vi tett med den

enkelte ungdom og eventuelt andre som har

oppfølging av dem for å lage gode planer og

justere ved behov. 

Året som har vært har også vært en påminner om

at ting ikke alltid går som planlagt, og at vi må

være fleksible og tilpasningsdyktige. Utvidelsen

av kjøkkenet i våre nye lokaler til komplett

kafékjøkken, har ikke kommet så langt som vi

hadde håpet, noe som har påvirket

arbeidsoppgavene tilknyttet matservering. Her

Mål for 2022
Utvikle Kafé Kompis som konsept og gjøre

grundig forarbeid for å kunne realisere

drømmen om å forene Fellesverket Bergen

sitt mattilbud og Arbeidstrening.

Rekruttere flere frivillige til arbeidstrening og

å gi disse god og relevant opplæring.

Jobbe tett med eksisterende

samarbeidspartnere for å nå ut til flere

ungdommer i målgruppen.
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Bergen Røde Kors Ungdom
2021 har alt i alt vært et spennende og fruktbart år

for BRKU. Paraplybetegnelsen Treffpunkt har blitt

tatt i bruk i alle aktiviteter og fått godt fotfeste i

lokalforeningen. Det faste holdepunktet

Treffpunkt Kompis har hatt stabil aktivitet både

under pandemien og etter gjenåpningen. Det har

blant annet blitt arrangert en etterlengtet tur til

United World College, gresskarskjæring, språkkafé

og bowling, og de frivillige har funnet seg godt til

rette i Fellesverkets nye lokaler. 

Det er bare å bøye seg i støvet for ungdommene

våre. For de er altså Norges beste. I alle fall ble de

kåret til «Årets lokallag» på årsmøtet til Røde Kors

Ungdom i november 2021. På bildet under seg du

en stolt leder Lea Simonsen helt oppe til venstre. 

«Årets lokallag for ungdom i 2021». Smak

litt på den! I høst fikk Bergen Røde Kors

Ungdom også nykommerprisen for

aktiviteten Treffpunkt.



Aktivitetslederne har høye ambisjonsnivåer og

arbeider mot å utvide og videreutvikle aktiviteten

ytterligere i 2022.

Å starte opp to helt nye aktiviteter har vært utrolig

givende for både frivillige, aktivitetsledere og

lokalrådet. Både Treffpunkt Student og Treffpunkt

Sykt Gøy var så vidt påbegynt mot slutten av

2020, men i 2021 fikk man begynt rekruttering av

frivillige og aktivitetsledere, og endelig startet

opp for fullt. Det har vært motiverende å se at nye

aktiviteter virkelig fyller et humanitært behov i

samfunnet, og begge aktiviteter har hatt god drift

og en solid deltakergruppe. Treffpunkt Kompis

har også vært et lyspunkt i seg selv, og har

gjennom hele 2021 arrangert ukentlige aktiviteter

med smitteverntiltak som har vært viktige for

mange. 

Å starte opp ny aktivitet krever sitt, uansett

situasjonen. Men da to aktiviteter skulle startes

under en pandemi, møtte man på en del

utfordringer knyttet til rekruttering av frivillige og

aktivitetsledere. Også når det gjaldt utforming av

aktiviteten. Smitteverntiltak som setter et klart

skille mellom ungdom og unge voksne har også

vært tøft i perioder, da BRKUs aktiviteter i

utgangspunktet er for ungdom mellom 13 og 30

år. Da var det tungt å avvise de eldste deltakere i

døren og heller tipse om andre aktiviteter, da de

kanskje trengte Treffpunkt-aktiviteten som mest. 
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Påvirkningsgruppen har arrangert flere

arrangementer, blant annet i forbindelse med

verdensdagen for psykisk helse. Lokalrådet har

arbeidet jevnt med utvikling av lokallaget og

opprettet to nye aktiviteter etter nøye Røde Kors-

vurderinger. 

Treffpunkt Student er et nytt tilskudd som startet

opp aktivitet høsten 2021 etter å ha brukt våren

på å rekruttere aktivitetsledere og finne formen i

aktiviteten. Allerede fra start var aktivitetene

fulltegnet og en stor suksess, og de har vært til

inspirasjon for andre lokallag i Norge. Studenter

har historisk sett vært mer utsatt for ensomhet

enn mange andre unge, og dette ble enda

tydeligere under pandemien. Treffpunkt Student

er et essensielt tilskudd til en yrende student-

kultur i Bergen, da det tilbys gratis lavterskel-

aktiviteter på tvers av fagområder innenfor rusfrie

rammer. Treffpunkt Student har arrangert både

by-rebus, kinotur og en faglig samtale om

frivillighet på CVen.

Treffpunkt Sykt Gøy ble også startet opp i 2021

som en ny aktivitet. Aktiviteten arrangeres i

samarbeid med Energisenteret på Haukeland

Universitetssjukehus, og retter seg mot ungdom i

alderen 13-18 år som har en sterk tilknytning til

sykehuset. Målgruppen er for eksempel pasienter

eller pårørende. Det arrangeres aktivitet

annenhver lørdag, og det er kommet tilbake-

meldinger fra både deltakere og ansatte ved

Haukeland og Energisenteret om at det er behov

og ønske om enda mer aktivitet. Blant aktivitetene

som har blitt gjennomført har vi filmvisning,

baking, maling og  kreative verksteder. 



F R I V I L L I G E  I  
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55

1572

118

F R I V I L L I G T I M E R  

I  R Ø D E  K O R S

U N G D O M

D E L T A K E R E  P Å  R Ø D E

K O R S  U N G D O M S

A K T I V I T E T E R

ENDELIG SAMMEN IGJEN:
I oktober arrangerte lokalrådet i
Røde Kors Ungdom frivilligkveld
på Fellesverket. Etter halvannet
år med pandemi var det kjekt å
kunne møtes igjen med pizza,
sosialt samvær og utveksling av
gode ideer og inspirasjon. De
frivillige fikk også bli kjent med
andre aktiviteter i Bergen Røde
Kors.

Bergen Røde Kors Ungdom

driver aktivitet for sårbare unge i

alderen 13-30 år, og er

rådgivende organ for ungdoms-

spørsmål i Bergen Røde Kors. De

jobber aktivt med holdnings-

skapende arbeid og politisk

påvirkning med fokus på ung

seksuell og psykisk helse, samt

integrering og inkludering.

Dette i form av blant annet

markeringer av ulike dager,

stunts, stands, opplysnings- og

kampanjearbeid, og i alle

mediekanaler.
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BRKU og Treffpunkt har fått til å arrangere mye

ordinær aktivitet med de ulike smitteverntiltakene

i 2021, så den daglige driften har heldigvis kunnet

være ganske normal. Det som riktignok er utenom

det vanlige, er oppstart av to helt nye aktiviteter

og at vi har tatt i bruk Treffpunkt-begrepet for å

samle BRKUs aktiviteter under én paraply. Dette

har det vært jobbet en del med i 2021, men

Treffpunkt-paraplyen begynner å bli godt etablert

i de ulike aktivitetene. Treffpunkt Sykt Gøy og

Treffpunkt Student har hatt et produktivt og

motiverende oppstartsår, og lagt et godt

grunnlag for videreutvikling av aktivitetene i 2022.

Bergen Røde Kors Ungdom organiserer

aktivitetene under Treffpunkt for å gi ungdommer

en møteplass hvor de kan bli kjent med andre

ungdommer og skape relasjoner. Aktivitetene skal

forebygge og hindre utenforskap blant ungdom

ved å lage inkluderende arenaer i lokalmiljø i

Bergen og skape gode inkluderingsprosesser

blant ungdom. I tillegg har aktiviteten mål om at

ungdom selv skal få være med å utforme og

gjennomføre aktiviteten i tråd med ung-til-ung-

prinsippet. Alle ungdom trenger fritidsaktiviteter

der de kan være seg selv og oppleve felleskap og

tilhørighet.

TILLITSVALGTE: I høst møtte tillitsvalgte fra
lokalrådet andre tillitsvalgte på Vestlandet,
blant annet i Sogn og Fjordane og Rogaland.
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Kors på halsen
KPH satte seg hårete mål for 2021. 70 nye frivillige

skulle verves, kurses og innrulleres. Da er det

hyggelig å ha opptelling, for ved utgangen av

2021 hadde Kors på halsen Bergen 68 aktive

frivillige, fire i permisjon og elleve i opplæring. I

løpet av 2021 har omtrent 100 frivillige bidratt i

Kors på halsen Bergen. 

Inkludering av frivilligheten har vært sentralt i

2021 gjennom gruppeledere og opplærings-

gruppen. Gruppelederordningen gir frivillige

mulighet til å tilegne seg erfaringer knyttet til

lederskap og veiledning. Opplæringsgruppen 

har vært inkludert i utarbeidelsen av et nytt

opplæringsforløp som innføres i januar 2022. 

Slik kan Kors på halsen også tilby frivillige 

Det aller første vi oppdaget under pandemien var

at vi ikke kunne møte barn og unge godt nok i et

nedstengt samfunn. Derfor ble Svarsted Vest for

Kors på halsen opprettet på noen uker i påsken

2020. Kors på halsen er et samtaletilbud for barn

og unge i hele Norge. I Bergen besvarer frivillige

henvendelser på chat fra et vaktrom lokalisert i

Bergen sentrum. Vaktrommet i Oslo besvarer også

epost og telefon. Det er alltid en ansatt til stede, i

tillegg til gruppeledere på flere vakter. 

Kors på halsen Bergen har holdt

vaktrommet åpent 349 vakter i løpet av

2021. På vaktrommet har frivillige lagt

ned omtrent 2920 timer i samtaler med

barn.



fremhevet tematikk relevant for tjenesten. Hvert

kvartal har vi gjennomført en temakveld med

faglig påfyll, erfaringsutveksling og refleksjoner i

fellesskap. Flere eksterne foredragsholdere har

bidratt til økt faglig kompetanse i frivilligheten.

Det ble i desember invitert til et kurs i Førstehjelp

ved selvmordsfare, som ble utsatt like før

kurshelgen av hensyn til smittevern.

Vi har også hatt to sosiale kvelder for frivillige når

smittevernsrestriksjonene har tillatt det, noe som

har blitt satt stor pris på. 

Alt i alt kan vi se tilbake på et år med god

måloppnåelse og fine stunder på vaktrommet.

Frivillige viser stort engasjement for barn og unge,

og for tjenesten Kors på halsen. Frivillige uttrykker

at det oppleves som nyttig å komme på

vaktrommet, og at det er som et pusterom fra

travle hverdager og pandemi. Vi har i 2021 sett et

økt samhold i frivilligheten og en økt trygghet i

frivilligrollen. 

Frivillige i Kors på halsen får tett og god

oppfølging fra ansatte, med muligheter for

tilpasninger som gjør det mulig å kombinere

frivillig arbeid med hverdagslivet for øvrig.

Frivillige uttrykker at oppfølgingen bidrar til

trygghet og forutsigbarhet, og vi ser at

individuelle tilpasninger minker frafall av frivillige. 

Samarbeidet med nasjonale funksjoner, svarsted

Oslo og med Oppvekst i Bergen Røde Kors har
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muligheter til å tilegne seg erfaring knyttet til

kursledelse, veiledning og pedagogikk. 

Frivillige blir gjennom samtalene i Kors på halsen

eksponert for svært utfordrende tematikk. Barn

kan fortelle om hendelser og livssituasjoner som

ingen barn burde oppleve. Oppfølgingen fra

ansatte har vært avgjørende for å ivareta frivillige

og for å forebygge stort frafall i aktiviteten.

Oppfølgingen bidrar også til å kvalitetssikre at

taushetsplikten overholdes. 

Kors på halsen Bergen er fremdeles i en tidlig fase

for aktiviteten, og har et stort behov for frivillige.

Rekruttering har derfor vært viktig, med et mål om

å nå ut til et bredt spekter av frivillige med ulik

bakgrunn. Kors på halsen Bergen har målrettet

rekruttert gjennom digitale plattformer og i

Bergens bybilde gjennom plakater. Vi har også

vært i direkte kontakt med utdannings-

institusjoner og arbeidsplasser.  

I 2021 har Kors på halsen Bergen gått fra prosjekt

til drift. Overgangen til drift har medført en

omstrukturering av svarstedet i Bergen, og har

gitt muligheter for langsiktig planlegging.

Overgangen har også gitt rom for i enda større

grad å involvere frivilligheten i aktiviteten, med

økt antall gruppeledere og en opplærinsgruppe.

Vi har i 2022 brukt mye tid på å opprette og

oppdatere dokumentasjon som frivillige har nytte

av på vaktrommet. 

Kvaliteten i samtalene og frivilliges trygghet er

avhengig av et faglig fokus rettet mot barn og

unges hverdag. På vaktrommet har vi månedlig



enn tidligere med tanke på samlinger med fysisk

oppmøte. Vi ser også at frivillige har et større

behov for oppfølging og tilpasninger i aktivitet

enn tidligere. Dette kan i stor grad knyttes til et

økt antall henvendelser, og samtaler med mer

utfordrende tematikk og tilnærming. 
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vært konstruktivt med tett dialog og god

kommunikasjon. Samarbeidet har vært

avgjørende for en god overgang fra prosjekt til

drift, både for frivillige og ansatte. 

Det har selvfølgelig også vært utfordringer. Kors

på halsen har kun eksistert i Bergen under

pandemien, og det var i 2021, som i 2020,

utfordrende å planlegge og gjennomføre kurs og

andre arrangementer utenom vaktrommet. Det

har vært utfordrende å motivere frivilligheten til

digital deltakelse på temakvelder, hvor frivillige

uttrykker behov for samlinger og kurs med fysisk

oppmøte. Dette har i liten grad vært mulig å

gjennomføre i 2021. 

Kors på halsen har høye mål for frivilligheten, og

et behov for et stort antall frivillige. Det har særlig

i sårbare perioder som ferier og høytider vært

utfordrende å bemanne vaktrommet tilstrekkelig.

Vi har sett at det har vært et krevende år også for

frivilligheten, som har skapt behov for tett

oppfølging fra ansatte. 

For Kors på halsen Bergen har overgangen til drift

vært den største forskjellen fra 2020. Svarsted

Bergen har i større grad vært inkludert i tjenesten

som helhet, og Kors på halsen har blitt en mer

enhetlig tjeneste på tvers av svarstedene. Også for

frivillige har dette medført endring, med

oppdaterte rutiner og et styrket fellesskap på

tvers av Oslo og Bergen. 

 

Frivilligheten og ansatte har fra oppstart

innarbeidet gode rutiner for smittevern.

Pandemien har i liten grad preget vaktrommet,

men vi opplever at frivillige er mer utålmodig nå
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100

3100

349

F R I V I L L I G T I M E R  

I  K O R S  P Å  H A L S E N  

I  B E R G E N

V A K T E R  I  K O R S  P Å

H A L S E N  I  B E R G E N

Kors på halsen snakker med barn

og unge om alt det de har på

hjertet, både de gode og de

vanskelige følelsene. Psykisk

helse, kropp, sex og seksualitet,

familie og hjem, kropp og helse

og relasjoner har vært gjennom-

gående temaer i 2021 slik som

vist i skyen på bildet under.

Sekundærtematikk for psykisk

helse har i størst grad omhandlet

selvmordstanker, spisefor-

styrrelser, angst og depresjon.

Frivillige i Kors på halsen opptrer

som trygge voksne, samtale-

partnere og medmennesker i

møter med barna. 

24.377
H E N V E N D E L S E R  T I L

K O R S  P Å  H A L S E N  I

B E R G E N  O G  O S L O



OMSORG
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Omsorgsaktivitetene i Bergen Røde Kors ledes av Nora Børø og inneholder aktiviteter

som Besøkstjenesten, Kraftverket, Lørdagstreff, Teatergaten Kafé, Kunstkompis,

Besøksvenn med hund, Visitor, Nettverk etter soning, NES Gjeld, Døråpner,

Vennefamilie, EVA, Mentorfamilie, Norsktrening, Walk&Talk og Flyktningeguide.
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5032

148

196

F R I V I L L I G E  I
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U N I K E  D E L T A K E R E
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B E S Ø K S T J E N S T E N

Besøkstjenesten

Besøkstjenesten i Bergen Røde Kors favner

bredere og bredere. I tillegg til én-til-én-koblinger

hvor en frivillig besøksvenn besøker en besøksvert

jevnlig, åpnet vi seniortreffpunktet Kraftverket på

Røde Kors-huset høsten 2021. Parallelt har vi

selvfølgelig også Besøksvenn med hund,

Lørdagstreff, Teatergaten kafé og Kunstkompis.

Splitter nytt i 2021 var lanseringen av

Kraftverket, et sosialt seniortilbud på

Røde Kors-huset. Det var sårt etter-

lengtet etter nesten to år med isolasjon

og frykt for pandemi og smitte.

Til tross for pandemien og stadig skiftende

smittetrykk og restriksjoner, har 2021 vært et fint

år for Besøkstjenesten. Dette takket være flotte

frivillige som gjør en fabelaktig innsats for dem

som trenger det.

Året har også vært bra, fordi vi har kunnet

gjenåpne møteplasser som har vært på pause i

over halvannet år på grunn av pandemien; dette

gjelder Lørdagstreff og Teatergaten kafé. Men så

har vi altså også startet nytt. Som følge av en

tildeling fra stiftelsen DAM til å starte opp

Kraftverket, har vi siden september vært to

ansatte i Besøkstjenesten og kunnet møte de 

Besøkstjenesten gir tilbud til

voksne som av ulike årsaker

opplever ensomhet, sosial

ekskludering eller generelt føler

på manglende tilhørighet. Vårt

mål er at ingen i Bergen skal være

ensomme fordi «den beste

medisin for et menneske, er et

annet menneske». 
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humanitære behovene i Bergen på en bærekraftig

måte.

De utfordringene Besøkstjenesten har hatt i 2021,

er knyttet til pandemien. Tilgangen på nye

frivillige er ikke så god som den normalt er.

Samtidig har vi under pandemien fått mange

henvendelser fra eldre som gir uttrykk for stor

ensomhet. Det er mange sykehjemsbeboere som

står på venteliste for å få besøksvenn, men vi har i

2021 i svært liten grad hatt anledning til å gjøre

nye koblinger her. Det er også flere tiltak som

inntil høsten 2021 har vært på pause og

gruppeaktivitetene på sykehjem er fremdeles ikke 

kommet i gang. Vi har ikke kunnet gjennomføre

temasamlinger med faglig påfyll eller sosiale

samlinger for frivillige.

Det har i 2021 vært lagt ned mye arbeid i løpende

å vurdere hva som har vært mulig å få til av

aktivitet og i å utarbeide god informasjon til

frivillige. De frivillige er kontinuerlig blitt orientert

om smittevernregler og -anbefalinger i

nyhetsbrev og per telefon, og vi har hatt

oppfølgingssamtaler med nye og gamle frivillige. 
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Besøksvenn
Besøksvenn er kjerneaktiviteten i Besøkstjenesten.

Her kobles en frivillig besøksvenn med en

besøksvert. Både hjemmeboende og beboere på

institusjon kan få besøksvenn. Frivillig og

besøksvert møtes en time eller to, enten hver eller

annenhver uke, og blir sammen enige om

hvordan tiden brukes. Det kan være samtaler, tur,

brettspill, kinobesøk og/eller andre hyggelig ting.

Det viktigste er det sosiale samværet. 

Alle som har fylt 18 år kan søke om å få

besøksvenn, men de fleste vertene, altså de som

mottar besøk, er eldre mennesker. Et stort flertall

av både frivillige og verter er kvinner (cirka ¾). De

fleste deltakerne er hjemmeboende eller bor i

omsorgsbolig.

Ved årets slutt hadde vi 70 aktive koblinger. Dette

er langt færre enn før pandemien, men gitt

omstendighetene, med både verter og

besøksvenner i risikosonen for Covid19, er dette

et meget tilfredsstillende resultat. Det er også

gledelig at frafall av frivillige besøksvenner er

betydelig lavere i 2021 enn i pandemiens første år. 

HYGGELIG MED BESØK: Under tittelen «Dette
er noe av det hyggeligste som har hendt
meg» skrev lokalavisen Sydvesten
sommerreportasje om besøksvennene Berit
Wollan og Ingrid Wiig. I mai tok nemlig Berits
nabo kontakt med Bergen Røde Kors for å
melde Berit inn som besøksvert. Og kort tid
etter dukket besøksvenn Ingrid opp på
døren.               FOTO: KIM BØYUM, SYDVESTEN



                 Når man bli      
                 pensjonist
forsvinner deler av
nettverket. Etter hvert
mister man kontakt 
med kolleger, og så er 
det noen venner og
kjente som faller fra. 
Da er det greit å ha 
noe å drive med.

HØRT PÅ
RØDE KORS- 
HUSET:
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DOBLET INNSATSEN: Bautaen Geir Inge
Bauge har vært besøksvenn i Bergen Røde
Kors i seks år. I fjor doblet han innsatsen
og benyttet Eldredagen til å anbefale
andre om å gjøre det samme.
                                           FOTO: LINN GJERSTAD

GEIR INGE BAUGE,
BESØKSVENN



                 Jeg får så 
                mye igjen.
Og det at noen ser
frem til at jeg skal
komme er altså så
kjekt. 

HØRT PÅ
RØDE KORS- 
HUSET:
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TRIPLET INNSATSEN: Alt sammen blir enn
vinn-vinn-situasjon for meg. Det gir meg
virkelig utrolig mye, sier Karen Sundal.
Hun ble besøksvenn for tre stykker på ett
år.                                    FOTO: LINN GJERSTAD

KAREN SUNDAL,
BESØKSVENN
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Besøksvenn med hund går på besøk til personer i

private hjem og til beboere på institusjon for å skape

glede og trivsel. Frivillige med hund får solid

opplæring og det stilles store krav både til hundeeier

og til hund. På grunn av pandemien og før den en

svært smittsom hundeepidemi, har aktiviteten ligget

brakk i over to år. 

I samarbeid med Hordaland Røde Kors, er vi nå i ferd

med å gjenreise Besøksvenn med hund i Bergen Røde

Kors. Høsten 2021 er det blitt utdannet nye

instruktører i Bergens-området, og det ligger an til

kursing av nye besøkervenner med hund våren 2022.

Det melder seg stadig nye frivillige som ønsker å bli

besøksvenn med hund, og vi får jevnlig henvendelser

fra sykehjem med ønske om besøksvenn med hund.

LAVERE BLODTRYKK: Samvær med hund har
dokumentert positiv helseeffekt, blant annet
lavere blodtrykk, mindre stress og
inspirasjon til fysisk aktivitet. I tillegg
kommer opplevelser av ro og nærhet og den
gode følelsen av både å få og gi omsorg.

Besøksvenn 
med hund
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«La meg få dele en helt spesiell opplevelse med

dere: Sammen med en pleier kom jeg en dag

gående med besøkshunden min i en av

korridorene på sykehjemmet i en avdeling der det

var mange personer med demens. Ukko og jeg var

på vei til en av våre faste «verter». Over skulderen

min skimtet jeg at en person fulgte etter oss på

kloss hold. Fordi personer med demens kan gjøre

uforutsette ting, var jeg på vakt. Men det skjedde

ingenting. Pleieren fulgte oss inn til vår vert og vi

var inne hos henne et kvarters tid.

Da vi kom ut i korridoren igjen, ble jeg møtt av en

kvinnelig pasient – hun som hadde fulgt etter oss.

Straks kjente jeg henne igjen. Med ett husket jeg

at hun for 30 år siden bodde i samme borettslag

som meg. Hun kom mot meg og sa: «Jeg husker

deg. Du gikk hver dag på tur med den svarte

hunden der,» sa hun og pekte på Ukko. «Du hadde

alltid rød anorakk med skinnkant rundt hetten. På

beina hadde du slagstøvler. Jeg husker hunden

din,» sa hun. Overrasket svarte jeg bekreftende på

det hun fortalte. Mens jeg sa det, så jeg at to

pleiere som sto måpende og hørte på samtalen

vår. Pasienten klappet hunden og godsnakket

med den.

FRIVILLIGVETERAN: Tor Leif Pedersen har i
svært mange år vært engasjert som
besøksvenn med hund i Røde Kors.

Da jeg senere ble låst ut av avdelingen av den

ene pleieren, fortalte hun hvorfor hun og

kollegaen hadde blitt så overrasket. Damen

som hadde kjent meg igjen, snakket nemlig

ikke til vanlig. Hun ville 

TOR LEIFS
HISTORIE:
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populære. Det var Ukko som var den store helten.

Hver gang Ukko var i nærkontakt med en pasient,

logret han ivrig. De aller fleste pasientene kviknet

til og smilte og pratet i vei når de fikk klappe og

kose med Ukko. Når han gjorde triks, steg

stemningen flere hakk. Ukko likte å gjøre øvelser

som pasientene, personalet og av og til de

pårørende satte stor pris på. Som regel runget

latter og applaus på fellesrommet når han var i

aksjon.

Ukentlig gikk vi på besøk på institusjonen. Hvert

besøk varte i maks tre kvarter. Hver eneste gang

jeg gikk ut av døren på sykehjemmet sammen

med Ukko, hadde jeg det godt med meg selv. Jeg

kjente en varm og god følelse i brystet av at Ukko

og jeg hadde sendt en strime lys inn i mørket som

oppleves av ensomme, ensformige og triste liv.

Jeg visste at den demente personen som ikke

snakket med andre – hverken medpasienter eller

personalet – denne personen godsnakket med

Ukko og meg mens han koste med hunden. Jeg

visste at den svært syke på palliativ avdeling der

hun lå i sengen, opplevde sin eneste gode og

glade ukentlige stund når hun fikk klappe og kose

med Ukko. Skikkelig motiverende var det å vite at

hunden på magisk vis ga henne den eneste

gleden i en vond, smertefull tilværelse.

Pleiepersonalet var tydelig på at nærkontakten

med hunden var utrolig viktig for den svært syke

og svake pasienten.»

ikke – eller klarte ikke – å meddele seg hverken

overfor familiemedlemmer, medpasienter eller

pleiepersonalet. Når hun i det daglige prøvde å

snakke, fant hun ikke ordene. Derfor var det så

overraskende at hun hadde snakket flere

setninger med meg.

Det var ingen tvil om at synet av hunden hadde

trigget noe i henne; minner og språk kom tilbake.

Hunden hun snakket om, var selvsagt gått til de

evige jaktmarker for flere tiår siden, men var av

samme rase og farge som besøkshunden min.

Hendelsen gjorde sterkt inntrykk på meg. Jeg

visste jo at personer med demens kan miste

taleevnen. Likevel slo det meg som uvirkelig at

hunden hadde hjulpet pasienten å huske meg og

samtidig finne ord til å uttrykke det hun husket.

Det var jo nesten ikke til å tro.

Imidlertid var det ikke den eneste gangen jeg

opplevde at Ukko fikk personer med demens og

andre pasienter til å snakke når de fikk klappe og

kose med hunden min. Slike opplevelser er noen

av de hyggeligste minnene jeg har av fra tiden jeg

gikk med Ukko på besøk på sykehjemmet.

I nær åtte år var jeg en besøksvenn med hund

med min koselige, menneskekjære Ukko – en

svart jaktlabrador. Vi ble kjempepopulære på

sykehjemmet. Ikke er jeg så innbilsk at jeg tror jeg

var den viktigste grunnen til at våre besøk var så



53

Lørdagstreff
Lørdagstreff er en flerkulturell møteplass som

holder til i Røde Kors-huset. Deltakerne kommer

fra store deler av verden, som blant annet Chile,

Columbia, Peru, Bosnia, Tsjekkia, Spania, Cuba,

Vietnam og Norge. De besøkende på

Lørdagstreff er i all hovedsak seniorer, men

noen møter også opp med familien sin, hvilket

fører til hyggelige generasjonsmøter og treff på

tvers av ulike kulturer. Det er en meget dedikert

gjeng med frivillige som driver møteplassen,

hvor det alltid er god stemning og positiv

energi. Gjensynsgleden var stor da Lørdagstreff

endelig kunne starte opp igjen i august 2021,

etter å ha vært stengt siden pandemien startet. 

Dette er et tilbud til mennesker med demens og

deres pårørende. Kafeen drives av frivillige, og

det legges vekt på trivsel og mestring med

musikkterapi, konserter og ulike aktiviteter.

Etter å ha vært stengt siden pandemien startet,

var det gjenåpning av kafeen i november 2021.

Her var det godt oppmøte, og med midler fra

Hordaland Røde Kors, ble det kake og

underholdning ved musiker. Kafeen er et

samarbeid mellom Besøkstjenesten, Bergens

Demensforening, Bergen kommune, Møllaren

frivilligsentral og Salem nærmiljøsenter. Kafeen

er åpen hver torsdag klokken 1700-1900 og

ligger på gateplan i Engensenteret.

Teatergaten kafé
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Kandidat til ildsjelprisen
«Vi foreslår at Ildsjelprisen 2021 går til

Frosinis Kasimis Andreassen for hennes

mangeårige innsats på den flerkulturelle

møteplassen Lørdagstreff.»
betydelig humanitær og uegennyttig innsats i

nærmere 40 år på Bergen Røde Kors sin

flerkulturelle møteplass for seniorer. Dette er

frivillighet på sitt beste. De besøkende på

Lørdagstreff er i all hovedsak seniorer, men

noen møter også opp med familien sin, hvilket

fører til hyggelige generasjonsmøter og treff på

tvers av ulike kulturer. Deltakerne kommer fra

store deler av verden som blant annet Chile,

Columbia, Peru, Bosnia, Tsjekkia, Spania, Cuba,

Vietnam og Norge.»

Ildsjelprisen er ikke tildelt ennå, men vi synes

forslaget Besøkstjeneten i Bergen Røde Kors

sendte inn på slutten av 2021 er så hyggelig at

vi tar med litt av den. De skriver: «Frosinis var i

1984 en av grunnleggerne av aktiviteten, og

hun har nå i flere år også vært leder for

Lørdagstreff. Med sitt imøtekommende vesen

og sine organisatoriske ferdigheter, skaper hun

gode stunder for mennesker fra hele verden.

Med stort engasjement har Frosinis gjort en

FRIVILLIGVETERAN: Etter å ha vært stengt ned i halvannet år som følge av pandemien,
åpnet Lørdagstreff opp igjen i august 2021, til stor glede for både frivillige og
deltakere. Med Frosinis (t.v.) som primus motor, er det en meget dedikert gjeng med
frivillige som driver møteplassen hvor det alltid er god stemning og positiv energi. 
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Kunstkompis
Kunstkompis er et nytt tiltak som startet i mai

2021. Tilbudet går til frivillige besøksvenner som

sammen med verten ønsker å besøke

Kunstmuseene ved Lille Lungegårdsvann.

Frivillige får et introduksjonskurs og et årskort

som gir gratis adgang til museene, også for den

de er besøksvenn for. 

De får også en liten bok med gode tips til å

snakke om bilder. Hensikten er at frivillig og 

deltaker skal få museumsopplevelser på egne

premisser. 

Kunstkompis er et samarbeid mellom

Besøkstjenesten, KODE, Bergen kommune,

Nasjonalforeningen for folkehelse og

Verdighetssenteret. 

I løpet av 2021 ble det holdt to kurs for

kunstkompiser og deltakerne uttrykte stor 

NYTT PROSJEKT: − Tenk, nå har Norge fått
sine første kunstkompiser, og vi gleder oss 
til å rekruttere flere til høsten, sa Helga
Anspach, prosjektleder på KODE, på den
første samlingen på vårparten i fjor.
                                        FOTO: DAG FOSSE, KODE
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begeistring for dette tiltaket. Det er et prosjekt

hvor frivillige i Besøkstjenesten og i Bergen

kommune sammen med sine deltakere får

besøke kunstmuseene KODE på egne premisser. 

– Dette anbefaler jeg virkelig. Kurset er veldig

godt, KODE har dyktige formidlere og en får

mange gode tips til å snakke om bilder. I stedet 

for å få med seg flest mulig bilder i et

 forrykende tempo, legger de opp til at man tar

det helt rolig og nøyer seg med et par bilder av

gangen. For å bli kunstkompis trenger man 

ikke kunne noe om kunst fra før av og poenget

er heller ikke at man skal bli kunstekspert av

dette, men at bilder kan tale til oss og legge 

opp til gode samtaler», sier koordinator i

Besøkstjenesten, Tone Kristine Kolbjørnsen.

KUNSTVENNER: Med Kunstkompis-prosjektet kan det bli mange hyggelige
stunder hvor frivillige og deltakere for eksempel kan kombinere et besøk i
museet med en kopp kaffe i kafeen og kanskje en rusletur ved Lille
Lungegårdsvann.                                                                        FOTO: DAG FOSSE, KODE



57

Kraftverket
I mai 2021 ble vi tildelt midler fra stiftelsen DAM for å

starte opp Kraftverket som er en møteplass for

seniorer på 65+. En overordnet målsetting ved

Kraftverket, er å fremme en alderdom preget av sosial

deltakelse, verdighet og mestring. Kraftverket drives

av frivillige seniorer, og er på den ene siden et

lavterskeltilbud hvor de som ønsker det bare kan

komme innom, ta seg en kopp kaffe og en prat.

Kraftverket er også en arena for kulturopplevelser,

utveksling og påfyll av kunnskap og kompetanse.

Seniorene kan få digital opplæring her om de ønsker

det. Kraftverkets ressursgruppe ble etablert i oktober

2021 og hadde jevnlige treff frem mot jul. Det er en

fryd å oppleve entusiasmen fra frivillige og deltakere

for denne nysatsningen. Kraftverket holder til i Røde

Kors-huset på Vetrlidsallmenningen 9, og er så sant

smittesituasjonen tillater det åpent hver tirsdag

mellom klokken 12 og 15. 

NYTT PROSJEKT: Kraftverket er helt nytt i
Røde Kors-regi. Målsettingen er å øke til to
dager åpen seniorkafé hver uke i løpet av
2022.                                      FOTO: LINN GJERSTAD

GOD STEMNING: Det er vanligvis helt fullt på
Kraftverket og humøret er på topp blant
deltakere.                           FOTO: LINN GJERSTAD
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Før han skulle innta mikrofonen, ble han

introdusert som en av Norges beste

fortellerstemmer.

– Takk for den hyggelige introduksjonen, men

hvis jeg er full av gode historier nå, skyldes det

at jeg har sittet på bord med en gjeng med Ny-

Krohnborg-gutter. De var ikke skåret for

munnen de heller. Jeg har fått stoff til flere

bøker der borte, kunngjorde bergensforfatteren

mens han nikket mot bordet der han spiste de 

STAALESEN PÅ KRAFTVERKET: Det er kulturelle innslag på Kraftverket
hver tirsdag, for eksempel dans, foredrag, musikk eller minikurs. Her er 
fra forfatter Gunnar Staalesens besøk.                        FOTO: LINN GJERSTAD

«I vår familie kaller vi det ikke
pensjonist, men NAV-stipendiat.»
Gunnar Staalesen (74) var invitert for å

snakke om Isdalskvinnen og andre mysterier,

og fant virkelig tonen med de andre

seniorene på Kraftverket.

Røde Kors-frivilliges betasuppe. Som de fleste

andre fremmøtte, er Staalesen egentlig

pensjonist, men hverdagene hans bærer ikke

nevneverdig preg av det.

– Vi kaller det ikke pensjonist i vår familie, men

NAV-stipendiat. Men enn så lenge prøver jeg å

ha normale arbeidsdager og håper jeg får gjøre

det en god stund til, sier han. 

I nesten en time dro Staalesen linjene fra

barndommen i Bergen og frem til i dag, både

gjennom forfatterskapet og eget liv. Sistnevnte

var nok meget gjenkjennelig for Kraftverkets

gjester.

EN SNIKTITT
INN I 2022 PÅ
KRAFTVERKET:



59

Nettverk etter soning

Mange av de ordinære, sosiale koblingene i NES

har hatt begrenset mulighet til å møtes på grunn

av smittevernsrestriksjoner, men de fleste har

opprettholdt kontakten gjennom året. Et par

møter og aktiviteter rett før jul måtte utsettes

grunnet smittetrykk. Da er det desto mer positivt

at NES Gjeld er helt oppe og står. Vi startet med to

frivillige til det nye prosjektet, men i løpet av 2021

femdoblet tallet seg. Ved utgangen av året var det

I 2021 ble egen koordinator ansatt og det

nye gjeldsprosjektet kunne komme

ordentlig i gang. NES Gjeld bistår domfelte

med å samle gjeld og få oversikt over

deres økonomiske situasjon. 

ti frivillige tilknyttet NES Gjeld. Vi har også lyktes i

å få en god blanding i alder og bakgrunn.

Samarbeidet med Kriminalomsorgen har utviklet

seg veldig bra. Røde Kors-frivillige har i løpet av

2021 bistått med å kontakte kreditorer, lage

nedbetalingsplaner og sette opp budsjett på

vegne av innsatte. NES Gjeld har blitt mottatt som

en god støttespiller for Kriminalomsorgen, og skal

bistå med kurs og opplæring av innsatte og

ansatte i fengslene i Bergen. Vi skal sette gjeld på

agendaen, og sørge for at det innarbeides mer

gjeldsarbeid i soningsforløpet til den enkelte. NES

Gjeld har god kontakt med NAV Gjeldsrådgivning,

Namsfogden, Wayback og Blå Kors.

UTVEKSLER ERFARINGER: Det er blitt holdt kurs for nye frivillige, blant
annet i regi av vår «superfrivillige» Atle Sundøy (nummer to fra venstre).
Målet er at vi skal etablere en fast dag i måneden der alle frivillige samles
for å dele erfaringer.                                                                    FOTO: LINN GJERSTAD
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I startfasen har det vært behov for kursing for å

komme skikkelig i gang. Her har blant andre vår

egen superfrivillige Atle Sundøy bidratt. Han

begynner etter et halvår å bygge opp god erfaring

med å jobbe med innsatte og deres gjeld:

– Vi etablerer først relasjonen og blir et lag. Så

forteller de hvordan alt er, hvordan de henger

sammen, hvordan de er kommet i denne

situasjonen. Så får de hjemmelekser. De må fylle ut

skjema, lage en oversikt over hvem som eier gjelden

og prøve å bidra til at vi får en oversikt. Men noen

ganger kommer de jo tilbake med en pose uåpnede

konvolutter. Da må vi hjelpe til med sorteringen, sier

Sundøy.

Fokus for aktiviteten er å gjøre veien tilbake til

samfunnet litt lettere for den enkelte. Ved å ta

styringen over egen økonomi vil deltakeren oppleve

mestring og kanskje håp for fremtiden. Det viktigste

i aktiviteten er å la deltakeren selv være i førersetet,

og ikke overta gjeldsarbeidet fra vedkommende. Det 

FÅ TREFF I 2021: Mange av de ordinære, sosiale
koblingene i NES har hatt begrenset mulighet til
å møtes på grunn av smittevernsrestriksjonene,
men de fleste har opprettholdt kontakten
gjennom året. Et par møter og aktiviteter rett
før jul måtte utsettes grunnet smittetrykk.     
                                                    FOTO: LINN GJERSTAD
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er deltakeren selv som skal ta tak i gjeld og

økonomiske problemer, og vi skal inn og støtte

og bistå der det trengs. 

Første del av høsten 2021 ble brukt til å knytte

til seg samarbeidspartnere og lære av de beste

på feltet. Bergens Røde Kors sin nyansatte jurist

og gjeldskoordinator, Ida Odland, har hospitert

hos NAV Bergenhus og den byomfattende

gjeldsrådgivningen der. 

Videre er det etablert god kontakt med ansatte i

Bergen Fengsel, Bjørgvin fengsel, Lyderhorn

overgangsbolig og Senter for narkotikaprogram

med domstolskontroll. NES Gjeld har vært på

besøk for å presentere vårt tilbud. Vi opplever å

bli tatt meget varmt imot og at tilbudet vårt er

nyttig. Det er verdt å trekke fram et spesielt

godt samarbeid med Bergen Fengsel. I 2022

planlegges det ukentlige turer ut dit for å jobbe

med gjeldsarbeid sammen med innsatte og

ansatte, så snart vil prosjektet 

«gjeldstorsdag» bli lansert.

Gjeldsarbeid er et eget fag, og det er tidvis

krevende å holde oversikten over det faglige slik

at vi hele tiden gjør det som er riktig for

deltakerne våre. Her er det bratt læringskurve

for både Bergen Røde Kors og de frivillige. Vi har

heldigvis gode kontaktpersoner i NES Oslo. 

Det er utfordrende å drive gjeldsarbeid der

deltaker fremdeles soner, ettersom den innsatte

har svært begrenset tilgang til telefon og

internett. Her jobbes det godt med Bergen

Fengsel og Bjørgvin fengsel for å gjøre denne

delen lettere. NES Gjeld må fortsette å sette

dette på dagsorden for fengslene. De innsatte

må få et større handlingsrom til å ta tak i gjeld

under soning.

Gjeldsarbeidet har vært lite berørt av

pandemien, ettersom mye kan gjøres over

epost og telefon.

GJELDSTORSDAG: Samarbeidet med Bergen Fengsel er
svært godt. I 2022 planlegges det ukentlige turer ut dit
for å jobbe med gjeldsarbeid sammen med innsatte og
ansatte, så snart vil prosjektet «gjeldstorsdag» bli lansert.
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Fra starten av 2021 og frem til 6. juni var

fengselet stengt for besøkende grunnet

pandemien. Gjenåpningen, som kom like før

sommerferien, kom også med flere forbehold.

Blant annet med mulighet for rask nedstenging

igjen og utfordringer omkring vaksinering av

innsatte. Mye av aktiviteten ble gjenopptatt

utover høsten. Dette gjelder både besøk til

innsatte, informasjonsarbeid overfor innsatte og

møte med ledelsen i Bergen

Visitor
Hovedutfordringen med et

langtidsstengt fengsel, er at de innsatte

byttes ut. Flere av Visitor-koblingene til

Bergen Røde Kors var dermed utdatert

da pandemien slapp taket og frivillige i

Røde Kors fikk besøke innsatte igjen.

FRIVILLIGTIMER640

38

40

FRIVILLIGE

DELTAKERE

Fengsel. Vi har også deltatt på Tour de Prison i

september, som er et stort idrettsarrangement i

fengselet, samt pakket og distribuert julegaver

til rundt 220 innsatte. 

Vi er også glade for at vi i 2021 endelig kunne

samle de frivillige til faglig seminar, samt

gjennomføre regulære møter i utvalget.

Etter lengre tids forbud mot besøkende i Bergen

Fengsel, hadde mye endret seg da de åpnet opp

igjen for dette. Først og fremst går dette på

mange nye ansatte, men ikke minst svært

mange nye innsatte. Visitortjenesten var ikke

like kjent, eller hadde samme status som før

pandemien. Selv med mye informasjonsarbeid

var dette en treg materie. Det løsnet først mot

slutten av året.

De økonomiske rammene til visitortjenesten ble

radikalt endret i 2021. Dette skjedde i form av

en ekstrabevilgning fra nasjonalkontoret i juni

måned. Fra høsten av ble derfor ansattstøtten

økt fra 15 til 75 prosent. I tillegg ble det

romsligere rammer til blant annet innkjøp av

utstyr og gjennomføring av samlinger.
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Et annet høydepunkt var den faglige samlingen vi

hadde på Hotel Rosenkrantz 6. november. Det var

meget god oppslutning fra de frivillige samt fra

Bergen Fengsel. I tillegg var det innleide

foredragsholdere fra Regionalt kompetanse-

senter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri,

samt fra RøverRadion. Blandingen av faglig

innsikt, kontakt med nye personer i fengselet og

det å endelig møtes igjen var en meget god

kombinasjon.

Det viktigste fokuset nå er å få aktivert alle

visitorene i Bergen Røde Kors. Det vil si at alle som

har kapasitet til det raskest mulig kommer inn i en

kobling med en innsatt. For å få til dette må vi har

stort trykk på informasjonsarbeid i fengselet, både

blant innsatte og ansatte fremover. Videre er det

viktig for oss å utføre koblinger i samarbeid med

prestetjenesten fortløpende. 

Fengselsprest Carina Søfteland roser Røde Kors

sine frivillige for ambisjonen om å gi løslatte en

sjanse til å øke livsmestringen.

– Det dere gjør er kjempeviktig, for dere

myndiggjør personer. Dere sier at «dette kan du få

til og vi skal være støttespillere». Det er utrolig

viktig. Jeg har tro på at dere klarer det, men man

må være bevisst på hvordan man er en positiv

ressurs uten at noen føler seg mindreverdig,

skamfull og ubrukelig. Det er viktig å tenke på

hvordan gode møter etableres, hvordan et møte

mellom to mennesker blir godt. Det finnes ikke

noe fasitsvar, men man må møte dem uten å være

en bedreviter. Det handler om åpenhet, ærlighet

og hva vi tenker om menneskeverdet. Det er dere

gode på, sier fengselspresten.

GODT SAMARBEID: Fengelseprest Carina
Østensen Søfteland roser de Røde Kors-frivillige
for jobben de gjør.    FOTO: LINN GJERSTAD
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Vi har nemlig hatt gleden av både å møte

deltakere vi kjenner fra før, men også personer

som sitter i India og USA og planlegger å

komme til Norge. Men selv om vi har hatt

kjempefine opplevelser med alternative

norsktreningsvarianter, når vi ikke ut til like

mange. Derfor ser vi frem til å kunne møtes over

kaffekoppen igjen når pandemien slipper taket.

Norsktrening med munnbind fungerer ikke.

Norsktrening i Bergen Røde Kors skal være en

uformell muntlig samtaletrening for voksne

migranter som trenger det. Vi har tilbudt tre 

Norsktrening
Absolutt alt har vært utenom det

vanlige for Norsktreningen i Bergen

Røde Kors i 2021. På godt og vondt.

FRIVILLIGTIMER1200
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Digital norsktrening

Utendørs norsktrening

Nybegynnergruppe på Røde Kors-huset

ulike varianter av norsktrening i løpet av 2021: 

Selv om vi har savnet vårt store drop-in-tilbud,

som dessverre ikke var mulig å gjennomføre

med de restriksjonene som var i 2021, har vi

funnet alternative former som passer for alle. 

Det har vært stor pågang og etterspørsel, og

alle som har tatt kontakt med oss i løpet av året

har fått et tilbud.
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Det har også vært det aller viktigste for oss: At

deltakere som etterspør norsktrening alltid får

et tilbud. Mye av verdien i vår vanlige

norsktrening er det sosiale, og å se hverandre i

øynene over en kaffekopp. Frivillige

norsktrenere, mange av dem seniorer, har vært

utrolig sporty med å tilpasse aktiviteten, slik at

dette uformelle og hyggelige er blitt videreført i

de nye formatene, også når man bare ser

hverandre gjennom en skjerm. 

De siste to årene har frivillige norsktrenere blitt

helt rå på digitale løsninger. Man blir fra tid til

annen slått i bakken av hvor kreative og spreke

de frivillige er. I en av de utendørs

norsktreningsøktene tok den frivillige initiativ til

en kanotur – og gjett om man fikk lære mange

nye norske uttrykk den dagen! 

Mange har også gitt god veiledning til deltakere

som har funnet det vanskelig å manøvrere de

digitale alternativene. 

Digitale alternativ kan ofte se upersonlige ut, og

fra utsiden oppleves som dårligere alternativ.

Men vi har sett at deltakere som har vært i

samme digitale norsktreningsgruppe har

knyttet kontakt og blitt venner utenfor

skjermen. Faktisk, på en av de digitale

norsktreningsøktene, dukket to deltakere som

vanligvis har deltatt fra hver sin kant, opp i

samme bilde! De hadde på eget initiativ møttes

for å delta på norsktrening sammen. Digital

norsktrening har også vært tilgjengelig for

deltakere som av veldig mange ulike grunner

ikke har hatt anledning til å møte opp til

norsktrening før.

DE FRIVILLIGE ER KLARE: En suveren ryddeøkt i alt
materiell som brukes på Norsktrening har gjort oss klare
til 2022 når vi håper å kunne starte med vårt store drop-
in-tilbud igjen for fullt.                         FOTO: LINN GJERSTAD
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Det er utfordrende å få ut informasjon om våre

alternative tilbud og gjøre det tilgjengelig nok for

aktuelle deltakere. Når vi må kreve

forhåndspåmelding blir det vanskelig for mange

med lite språkkunnskaper. Selv om vi gjør alt vi

kan for å tilrettelegge for dette, vil vi miste mange

deltakere som har stort behov for tilbudet, rett og

slett fordi de ikke får meldt seg på.

Vi ønsket å gi et eget tilbud til de deltakerne som

har vansker med å henge med digitalt, fordi de

ikke har lært nok norsk til å få utbytte av det ennå.

Med tre svært engasjerte og kompetente frivillige

etablerte vi derfor en egen norsktrening for disse

på «nivå 1», som møttes hver torsdag på Røde

Kors-huset.

Det har vært noe skralt på den sosiale fronten de

siste to årene, men tidlig på høsten 2021 valgte vi

høstens mest tåkete dag til å gjennomføre en kick-

off for norsktreningshøsten. Sammen dro frivillige

og deltakere fra Røde Kors-huset opp til

Skomakerdiket, hvor vi grillet og hygget oss.

Samtidig fikk vi hentet inn masse innspill på

hvordan deltakere ønsket å gjøre norsktrening, og

vi planla store deler av norsktreningshøsten

sammen.

SPREKE FRIVILLIGE: Det er i alle fall ikke
kondisen det skal stå på. Både norsktrenere og
deltakere har brukt pandemien til Norsktrening
gatelangs og til fjells.



                 Det er takk-   
                 nemligheten,
gleden og fremgangen
som driver oss. Og at vi
får bidra til positiv
integrering.

HØRT PÅ
RØDE 
KORS- 
HUSET:
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KLAR FOR FYSISKE MØTER IGJEN: De har vært frivillig i en mannsalder
til sammen. I 2022 er norsktrenerne i Bergen Røde Kors igang igjen for
fullt. Trond Grytting (t.v.) gleder seg. – Det fine med å være frivillig
norsktrener, er at man får blir med på å skape identitet. Man merker at
man gjør en forskjell, sier han.                                       FOTO: LINN GJERSTAD

TROND GRYTTING,
FRIVILLIG NORSKTRENER
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For flyktningeguide har det vært gledelig at de

fleste i kobling, på tross av smitteverns-

restriksjoner, har klart å holde kontakt via

telefon eller sosiale medier, når fysisk møte ikke

var tillatt eller anbefalt. Det utfordrende har dog

vært å arrangere kurs, aktivteter og samlinger,

samt å rekruttere nye frivillige under en

pandemi.

Flyktningeguide har som mål at flyktningene

som deltar skal få trene på norsk språk i en-til-en

relasjon med en norsktalende person, få 

Flyktningeguide
Totalt har 41 nye søkt og fått en

flyktningeguide i 2021. Bergen Røde

Kors har hatt 85 koblingspar gjennom

året.

FRIVILLIGTIMER4200
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kompetanse på hvordan man bygger sosiale

nettverk i Norge, få kunnskap om lokal-

samfunnet og en bedre forståelse av norsk

kultur med våre koder og regler. Målgruppen

for tiltaket er nye flyktninger mellom 18 og 55 år

som er bosatt i Bergen. Fellesaktiviteter for alle i

kobling tilbys normalt én gang hver måned.

Deltakere kommer til prosjektet gjennom

henvisning fra Bergen Kommune, som tilbyr

dette via deres introduksjonsprogram for

flyktninger, Kvalifiseringssenteret Ny Sjanse og

Norsk for arbeid (NorA).

UTENDØRSTREFF: Flyktningguide har
møttes utendørs på fellesaktivitetene.
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Derfor er det helt forståelig at mange har hatt

behov for å prioritere seg og sine i en tid med

pandemi og smittevern hengende over oss.

Likevel har det vært svært gledelig å se hvordan

Vennefamiliene har omfavnet ungdommene

som en av sine egne, og trygget nettverk rundt

disse. 

Mange av koblingene har møttes mye i år, til

tross for restriksjoner og tiltak. Flere har vært på

hytteturer sammen, de har lært å kjøre båt, fiske,

øvelseskjøre, feiret bursdager og høytider. Også 

Vennefamilie
Det er en vanskelig tid å rekruttere

familier til å skulle inkludere et ekstra

familiemedlem i tider man er bedt om

å holde sosial avstand.

FRIVILLIGTIMER1800
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kjæledyr er frivillige i Vennefamilie, og flere av

de frivillige familiene har rapportert om at

ungdommene også er blitt veldig glade i

familiens firbente medlemmer. 

Det er færre ungdommer som blir bosatt i

Bergen, men vi har i løpet av året hatt elleve

ungdommer som har vært eller fortsatt er i

kobling. I Vennefamilie involveres hele

familiene, og ungdommene får et godt innblikk

i helt ordinære familieliv i Norge. 

Vennefamilie er en aktivitet hvor

frivillige familier blir matchet med en

ung, enslig flyktning. Deltakerne

kommer til oss fra barne-vernstjenesten

for enslige og er mindreårige

flyktninger. De har stort behov for et

sterkere voksennettverk. De blir koblet

for minst ett år, men med ønske om en

varig relasjon. Det er derfor viktig at

familiene har tenkt godt gjennom om

dette er noe de ønsker å gå inn i.
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I 2021 har vi så lang det har gått prøvd å holde

normal aktivitet for både krisesentergruppen og

for koblinger. Krisesenteret har hatt strenge

restriksjoner på å la eksterne komme inn på

huset, så for de frivillige har det vært til dels

utfordrende å opprettholde aktivitet for

beboerne der. De har gjennom store deler av

året hatt uteaktivitet eller ved noen anledninger

benyttet seg av byens fasiliteter, men det er ikke

alle beboere som av sikkerhetsgrunner kan gå

rundt i byen. Så på senhøsten tok vi kontakt

med kommunen for å låne et bydelslokale

EVA og Mentorfamilie
Bergen Røde Kors og EVA har en helt

fantastisk frivilliggruppe som har klart

å holde aktiviteten gående på

Krisesenteret gjennom hele

pandemien til tross for utfordringer.

FRIVILLIGTIMER3000

32

206

FRIVILLIGE

DELTAKERE

EVA er en aktivitet for kvinner som har

vært utsatt for vold i nære relasjoner,

negativ sosial kontroll eller

menneskehandel og deres barn. Vi tilbyr

deltakerne i EVA en-til-en kobling med

en frivillig, samt at vi har ukentlig

gruppeaktivitet for beboerne på

Krisesenteret i Bergen. Vi har i tillegg et

samarbeid med Nordic Choice Hotels

om arbeidspraksis for offer for

menneskehandel.

Mentorfamilie er et tilbud til unge

voksne som har brutt med sin egen

familie grunnet negativ sosial kontroll. I

Mentorfamilie får deltakerne tilbud om

å besøke en familie cirka en gang i uken,

der målet er å skape nettverk, føle

tilhørighet, dele hverdagsopplevelser

og opplever trygghet. 
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som gruppen kunne benytte seg av til

ukentlig aktivitet. Det har fungert fint.

Ved pandemiens begynnelse i 2020 hadde vi

ikke hatt noen deltakere ute i arbeidstrening

hos Nordic Choice Hotels, da vi på den tiden

nettopp hadde startet prosjektet. Hotellene

ble som kjent hard rammet av pandemien,

og hadde følgelig ikke mulighet til å ta inn

noen på arbeidstrening. 

Dermed ble prosjektet vårt satt på pause.

Men høsten 2021 startet første deltaker i
FIKK STOR ADVENTSGAVE: På tampen av 2021 ble
EVA og arbeidet for barna på Krisesenteret en del av
de ansatte i Sparebanken Vests julekalender, noe
som ga nesten 200.000 kroner til utstyr for disse
barna. Frivillig i Røde Kors, Samantha Harris (t.h.),
tok imot gaven.                              FOTO: LINN GJERSTAD 

arbeidstrening. Hun avslutter sin periode

vinteren 2022. 

Vi er glade for at vi får en del henvendelser

om deltakere som ønsker å bli med i EVA.

Det tyder på at vi er et relativt kjent og

ønsket tilbud. Samtidig har det under

pandemien vært utfordrende å skulle skaffe

nok og egnede frivillige til å være i kobling

både i EVA og Mentorfamilie.
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Der det har vært særunntak for andre aktiviteter

(en-til-en, barn og unge, beredskap og så

videre), har ikke Døråpner hatt mulighet til å

definere seg innenfor disse rammene. I tillegg er

vi avhengig av at ulike sosiale arenaer holder

åpent, som for eksempel klatrehaller og

svømmehaller, for å gjennomføre våre

aktiviteter på vanlig måte. 

Dette har ført til at vi i første halvdel av 2021 var

nødt til å avlyse aktiviteter. 

Døråpner
Døråpner var spesielt hardt rammet

av smittevernsrestriksjonene, fordi

det er en fellesaktivitet for voksne.

Gleden over å få starte opp igjen med

aktivitet fra mai av var desto større.

FRIVILLIGTIMER826

26

87

Døråpner har ulike fellesaktiviteter på

kveldstid for mennesker som har falt litt

utenfor samfunnet. Dette er gjerne etter

en periode med rus, psykiatri eller

ensomhet. Aktivitetene er lavterskel og

uforpliktende, og det eneste kravet vi

stiller for å delta er at man er over 18 år

og rusfri på aktiviteten. I 2021 hadde vi

fast klatring på mandagskvelder og

sosial samling på onsdagskvelder. På

sosial samling drar man ut på aktiviteter

i byen, som shuffleboard, brettspillhus,

bowling og så videre, eller har hyggelig

samvær på huset.

MER SOSIALT I 2022: Døråpner hadde 87
deltakere i 2021.           FOTO: LINN GJERSTAD 
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Da vi endelig hadde mulighet til å starte opp

igjen, har vi jobbet hardt for å få med

tidligere frivillige og rekruttere nye frivillige,

slik at vi igjen kunne skape et aktivitetstilbud

med god kvalitet grunnet flinke og

engasjerte frivillige. 

I tillegg til å starte opp igjen med både sosial

samling og klatring, har vi også, med støtte

fra DAM-stiftelsen, fått gjennomført et åtte

ukers svømmekurs for 15 mennesker som

var utrygge i vann og ikke kunne svømme.

Dette kurset ble holdt på AdO Arena med

profesjonelle svømmeinstruktører. Vi har fått

svært gode tilbakemeldinger fra deltakere, 

og flere forteller at de er mye tryggere i vann

og kan svømme mye bedre nå enn før

kurset. 

Tidlig i desember fikk vi også gjennomført et

etterlengtet julebord for både deltakere og

frivillige. Her hadde vi bestilt god julemat

gjennom et cateringselskap, og det ble

sunget julesanger, holdt taler og delt ut

julekort og julegaver. Dette var noe som

deltakerne hadde gledet seg til i mange uker

og de var veldig takknemlig for at vi fikk

gjennomført det. 

MER SOSIALT I 2022: Døråpner har beklageligvis
vært spesielt hardt rammet av pandemien, da en
rekke aktiviteter for voksne har hatt strenge
restriksjoner.                            FOTO: LINN GJERSTAD 
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I kongelig resolusjon av 21. august 2009 er Røde Kors en humanitær

støtteaktør for norske myndigheter i fredstid. Bergen Røde Kors har

undertegnet beredskapsavtale med Bergen Kommune. 

BEREDSKAP
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Som Norges største frivillige beredskaps-

organisasjon er Røde Kors tilstede over hele

landet, med 380 lokalforeninger og 300

hjelpekorps. Røde Kors skal være en kompetent,

tydelig og synlig beredskapsaktør. Vi er til stede

i lokalsamfunn over hele landet – før, under og

etter en krise. 

Ved hendelser som krever organisasjon, utstyr

og/eller mannskap utover det Hjelpekorpset

kan bidra med, regner vi alle frivillige og ansatte

i Bergen Røde Kors som en del av den totale

beredskapen. Dette er beskrevet i egen

beredskapsplan og er organisert av et eget

beredskapsutvalg i Bergen Røde Kors.

Beredskap
I Bergen er vår førstelinje ved

beredskapshendelser Hjelpekorpset.

Men frem til 17. mars sto frivillige fra

hele organisasjonen beredskapsvakt

på Covid19-teststasjonene.

Det var dette som skjedde da pandemien traff

Norge, for da var det ikke bare hjelpekorpsere

som stilte opp som beredskapsmannskap.

Frivillige fra alle deler av organisasjonen bidro,

blant annet som vaktmannskap på teststasjoner. 

I løpet av pandemien har Røde Kors-frivillige i

Hordaland bidratt med over 15.000 timer på

teststasjonene i Bergen, frem til vi avsluttet

oppdraget i mars 2021. Vår innsats blir lagt

merke til og satt pris på:

– Takk for det gode samarbeidet denne gangen

også til alle dere. Vi har etter mine begreper

sammen løst de utfordringene som har dukket

opp på en god måte. Lykke til også for dere, når

dere nå skal få mer anledning til å rette fokuset

på mer genuine basisaktiviteter, lød tilbake-

meldingen fra seksjonssjef i byrådsavdeling for

eldre, helse og frivillighet, Bernt A. Tungodden.

TESTSTASJONSVAKT: 
Frem til midten av mars
brukte Røde Kors
mannskaper på
teststasjonene i Bergen.                   
FOTO: ØRJAN SKAGA



                 Tror jeg knapt      
                 har jobbet 
med en så fleksibel 
og serviceinnstilt
organisasjon før.

HØRT 
PÅ TEST-
STASJONEN
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BEREDSKAPSVAKT PÅ TESTSTASJON: Røde Kors har vært en del av
mannskapene på teststasjonene i Bergen i totalt 15.608 timer i 2020 og
2021. Tilbakemeldingene om våre frivillige på samarbeidet fra både
Bergen kommune og Helse Bergen har vært svært gode.
                                                                                                              FOTO: ØRJAN SKAGA

PIA HELENE SÆVIL HELLJESEN,
PROSJEKTLEDER COVID-19 HELSETJENESTER
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Beredskapsåret 2021 være ett innholdsrikt år for

Hjelpekorpset. De hadde flere dugnader der de 

 oppgraderte og organiserte depot og garasje.

Den generelle statusen på bilparken er veldig

god etter innkjøp av nye kjøretøy sent i 2020 og

tidlig 2021. 

Beredskapen innen søk og redning på vann er

også betydelig forbedret etter Hjelpekorpset i

2021 gikk til innkjøp av en såkalt rescue runner,

som er en vannscooter som kan redde både på

sjø og vann. 

 

Hjelpekorpset jobber kontinuerlig med

forbedringer og optimalisering i utstyrsparken,

slik at de alltid er godt rustet for oppdragene de

blir kalt ut på. 

2289 TIMER PÅ
SANITETSVAKT:  På grunn
av lav aktivitet i
samfunnet, startet 2021
med få sanitetsvakter.
Dette tok seg opp igjen i
løpet av våren og sommer.
De frivillige har til sammen
lagt ned 2289 timer på
sanitetsvakter, og har
blant annet deltatt på
Bergen City Marathon,
Bergen Fjellmarathon, 7-
fjellsturen, NHH
arrangementer og
sykkelrittet Bergen-Voss. 
FOTO: CHARLOTTE FOSSE
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«Nok et år har vært annerledes for Bergen Røde

Kors Hjelpekorps. Riktignok bedre enn 2020,

men fortsatt tidvis preget av Covid19. Sesongen

startet som alltid med vintertjenesten vår på

Kvamskogen. Redningsredningshytten vår,

Føykely, var bemannet hver helg hele

vintersesongen. Jeg er meget stolt av hva vi har

fått til på Kvamskogen og den høye

vinterfaglige kompetansen mannskapene våre

har. Dette er meget dedikerte frivillige som

virkelig står på for å ivareta en robust og

profesjonell vinterberedskap. 

Da våren kom, var det heldigvis åpning for igjen

å igangsette kurs og opplæring for nye frivillige.

Endelig kunne vi ta inn nye krefter og nye

ildsjeler. Våre flinke fagledere gjorde en

formidabel innsats med å igangsette grunnkurs

der vi fikk lært opp over 20 nye

hjelpekorpsmannskaper. 

Parallelt med dette begynte endelig bestillinger

på sanitetsvakter å komme inn. Etter et år med

nedstengning og kansellerte arrangement,

kunne vi endelig begynne å planlegge og

gjennomføre våre store sanitetsvakter; Bergen

City Marathon, Sykkelløpet Bergen Voss, 7-

fjellsturen, Brannkamper og NHH sine

Hjelpekorps
16.655! Det er tallet totalt registrerte frivillighetstimer i

Bergen Røde Kors Hjelpekorps i 2021. De bisto politiet

og AMK i 60 søk- og redningsoppdrag. Korpsleder

Birger Åsheim har gitt oss denne rapporten fra 2021.

studentarrangementer. I tillegg til disse var vi til

stede på en rekke andre mindre arrangementer

i Bergen. Det ligger mye arbeid og planlegging

bak en stor sanitetsvakt. Arbeidet våre frivillige

legger ned både før, under og etter disse

arrangementene står det meget stor respekt av.

Jeg ønsker å takke alle våre gode og trofaste

samarbeidspartnere som årlig gir Bergen Røde

Kors Hjelpekorps tillit til å ivareta sanitet og

førstehjelp: TIFF Viking, Bergen Cykleklubb,

Bergen og Hordaland Turlag, NHH og

Sportsklubben Brann. 

Innen søk og redning har våre frivillige lagt ned

et solid antall timer. Jeg er meget stolt over å se

det engasjementet og den innsatsen Bergen

Røde Kors Hjelpekorps har innen søk og

redning. Våre frivillige deltar dag og natt, i sol

og i regn, helligdager og hverdager, hele året. Vi

må ikke glemme at dette arbeidet er en frivillig

dugnad der alle har familie og jobb eller studier

ved siden av. Likevel stiller vi opp gang på gang

med mål om å redde liv og helse. 

Takk for godt samarbeid og samhandling til

våre dyktige kollegaer i Norsk Folkehjelp

Sanitet, Norske Redningshunder og resten av

organisasjonene vi samhandler med i Frivillige
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Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF). 

En stor takk til Lokalforeningen Bergen Røde

Kors, Distriktskontoret Hordaland Røde Kors,

Distriktsrådet Hordaland Røde Kors Hjelpekorps,

alle andre lokale hjelpekorps vi samarbeider

med, Sparebankstiftelsen SR-Bank, legater og

alle private givere. Dere er alle en kjempestor

bidragsyter for at vi klarer å ivareta god

beredskap, søk og redning samt vår daglige

drift.»

BIRGER ÅSHEIM

Korpsleder Bergen Røde Kors Hjelpekorps

KREVENDE VINTER: Vinter-
tjenesten 2021 var en utford-
rende sesong. Vinteren var
krevende og det var mye
dårlig vær. 
               FOTO: BIRGER ÅSHEIM
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I 2021 hadde Bergen Røde Kors Hjelpekorps

flere aksjoner enn tidligere. Motivasjonen hos

medlemmene steg i takt med antall aksjoner.

Flere møtte opp og var faglig interessert i søk

og redning. 

Gjennom året ble det etablert en aksjons-

koordineringsgruppe som sikrer raskt og direkte

oppmøte, samtidig som de sikrer rask tilgang på

nødvendig utstyr. 

Antall aksjoner totalt gjennom året havnet på

60 oppdrag, og hovedkategoriene for søk er

STOR INTERESSE: Flere møtte opp på aksjoner og var faglig interes-
sert i søk og redning.                           FOTO: CHARLOTTE LOUISE FOSSE

såkalt despondent (økt selvmordsrisiko) eller

dement. Gjennom året hadde Hjelpekorpset

tolv redningsoppdrag. Dette var aksjoner med

kjent posisjon og handlet typisk om en skadet

turgåer. Hjelpekorpset er svært fornøyde med at

40 prosent av oppmøtet på aksjon var nye

medlemmer som ble godkjent i 2021. 

Bergen Røde Kors Hjelpekorps har holdt veldig

mange kurs i søk og redning i løpet av året, fordi

det var nødvendig med færre deltakere på

grunn av smittevernsreglene. Det var også stor

pågang av nye medlemmer.
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NYTT I 2021: Gjennom året ble det etablert en aksjonskoordineringsgruppe
som sikrer raskt og direkte oppmøte.                                  FOTO: FRANK BAGGEN

Gjennom kursene har Hjelpekorpset i Bergen

fått med seg flere faglig dyktige, engasjerte og

motiverte medlemmer. 

I 2021 fikk Bergen Røde Kors Hjelpekorps en

operativ vannredningsgruppe i. Etter at korpset

fikk på plass Rescue runner, en viktig ressurs til

vannredning i Hordaland, har flere blitt kurset ,

både i kvalifisert og videregående sjøredning.

Dette har resultert i at båtgruppen har blitt

større, og vi har fått flere dyktige og engasjerte

medlemmer. Rescue runneren ble brukt på

rundt ti aksjoner, både i aksjon og i samarbeid

med Røde Kors Båten Hordaland.
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MYE MER KURSING: Det har vært stor pågang fra nye medlemmer som har
ønsket å bli en del av hjelpekorpset.          FOTO: CHARLOTTE LOUISE FOSSE
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Da alarmen gikk i Tokagjelet i Kvam, søndag 24.

oktober 2021, sto frivillige fra Røde Kors klare.

Omtrent 60 mannskaper deltok i aksjonen, blant

andre elveredningsgruppen i Eid Røde Kors.  

STOR INNSATS: Den tragiske ulykken i Tokagjelet i Kvam førte
til flere dager med intensivt arbeid for hjelpekorpsere fra flere
deler av landet.                    FOTO: BJØRN LANGSEM, DAGBLADET

LEDET OPERASJONEN: Korpsleder Birger Åsheim (t.v.) i Bergen
Røde Kors var aksjonsleder for alle redningsenhetene i Norges
Røde Kors i forbindelse med ulykken i Tokagjelet i Kvam.

Politiet og brannvesenet trengte hjelp etter at

tre personer ble meldt savnet da båten deres

ble tatt av strømmen. Etter en drøy uke med

intens leting ble alle de tre omkomne funnet.



ADMINISTRASJON
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Administrasjonen i Bergen Røde Kors holder til i Småstrandgaten. Ved

siden av ledelse, økonomi og kommunikasjon, jobber ansatte med

mottak og kursing av frivillige, inntektsarbeid, eiendomsdrift og

samarbeid med stiftelser som blant andre Fanastølens legat,

Matsentralen og Helsesenter for papirløse.

KURS OG SAMLING: Bergen Røde Kors tok høsten 2021 imot
Hordaland Røde Kors og noen andre lokallag i distriktet for en
hyggelig samling. Det var nyttig, lærerikt og hyggelig å endelig
kunne møtes fysisk igjen.                                  FOTO: LINN GJERSTAD



86

Administrasjonen fordeler seg på 24 stillinger i

100 % og en deltidsstilling på 30 %. Stillingene

er knyttet opp til administrasjon som økonomi,

kommunikasjon, ledelse, eiendom, frivillig-

koordinering, rekruttering, kurs og opplæring.

Hele 20,3 av disse stillinger knyttet seg direkte

til koordinering av frivillig aktivitet på ulik måte.

De øvrige stillingene som økonomi,

kommunikasjon og ledelse, jobber også tett

med frivilligheten. Prosjektet Kors på Halsen ble

utvidet og har skapt mye frivilligtimer som

koordineres av tre fast ansatte nå. Besøks-

tjenesten og Nettverk etter soning har også

utvidet sin aktivitet med en ansatt hver til

Kraftverket og gjeldsprosjektet.

I tillegg til dette har vi som året før hatt

medarbeidere i praksis og arbeidstrening, samt

en lærling. Videre har vi hatt studenter i flere av

våre aktiviteter. Dette har vært gode og viktige

bidrag for oss, og det er samtidig bra at Bergen

Røde Kors kan bidra på en slik samfunnsnyttig

måte. 

I likhet med året før, har 2021 vært preget av

pandemien vi står i. Bergen Røde Kors har dog

ikke tatt pause under pandemien. Vi har ved

siden av aktivitet, videreutviklet organisasjonen

og dens områder på flere måter. 

Administrasjonen
Bergen Røde Kors hadde nok et år

med flott aktivitetsvekst, og utover i

2021 vokste organisasjonen til 24,3

årsverk fordelt på 25 stillinger. 

Vekst i aktivitet, kombinert med krav til en

effektiv og god organisasjon, inspirerte oss til en

større omorganisering. Bergen Røde Kors sin

administrasjon er nå inndelt i naturlige enheter,

som gir bedre ansattoppfølging og tettere

ledelse. I korte trekk er vi delt opp i tre

fagområder: «Oppvekst», «Omsorg» og «Søk,

redning og beredskap». «Oppvekst» og

«Omsorg» har fått egne enhetsledere, hvor

lederne også deltar i en ledergruppe i BRK

sammen med daglig leder, økonomisjef og

kommunikasjonsansvarlig.

Utover de tradisjonelle aktivitetene har vi også

flyttet vårt Fellesverk fra små lokaler i Sverres

gate til store og veldig egnede lokaler i

Strandgaten. Dette har vært viktig å få til for å

kunne møte det store humanitære behovet vi

ser blant barn og unge. Arbeidet med avtaler,

oppussing og utvidelse av konseptet har vært

tidkrevende, men har gitt et flott resultat. Vårt

andre aktivitetshus, Røde Kors-huset ved

Fløibanen, har også blitt oppusset og klargjort

for flere kjente aktiviteter, men også nye

aktiviteter som Kraftverket. 

Vårt viktige arbeid krever også at vi er dyktige

med inntektsarbeidet for å kunne opprettholde

dette nivået av aktivitet. Gledelig er det derfor å

kunne fortelle at våre leiligheter i Helleveien har

fått ferdigstilt sin ytre renovering av fasaden.

Det ble veldig bra og var viktig for sikkerheten

og trivselen til våre leieboere. Samtidig trygger

det oss å ha perspektiv om leieinntekter 



87

fremover til vår drift av foreningen. Vår hytte på

Kvila har også blitt renovert og utviklet, og har

nå 16 overnattingsplasser, samt flotte nye

toaletter og bad. Hytten som Hjelpekorpset

disponerer på Føykeli har også vært gjenstand

for omfattende oppussing av Hjelpekorpsets

egne medlemmer.

I 2021 har vi også utvidet møtepunktene

mellom Bergen Røde Kors Ungdom og

administrasjonen, samt gitt deres programmer

mer administrativ oppfølging. Det oppleves

som nyttig for både ungdomsrådet og for de

ansatte. 

Administrasjonen i Bergen Røde Kors jobber

også en god del eksternt, og vi sitter

representert i ulike styrer og har samarbeids-

former på andre måter, som Helsesenter for

Papirløse er et eksempel på. I 2021 ble vårt

samarbeid utvidet, og det ble besluttet vi også

skal ta del i samarbeid og eierskap i Røde Kors-

båten.

Bergen Røde Kors er en av medstifterne av

Matsentralen og daglig leder er for tiden

representert i styret. Matsentralen drives nå

godt og rapporterer om økt sirkulasjon av mat

og drikke, flere brukere og en økonomi som går

i pluss. Matsentralen utvidet også konseptet sitt

og drev i 2021 opplæring og informasjon om

grønn bærekraft til ungdomsskoleelever som

kommer på besøk.

Kurshelgen BRO, som de siste årene har vært en

mer og mer populær og viktig aktivitet, ble

dessverre avlyst grunnet Pandemien. 

Mange av sakene som er produsert lokalet hos

oss i kommunikasjonsøyemed, har i 2021 blitt

brukt både av distriktet og i nasjonale

publikasjoner. Tilbakemeldingene Bergen Røde

Kors for sitt markeds- og kommunikasjons-

arbeid lokalt og nasjonalt er gledelig gode. 

I 2021 måtte BRK sine ansatte arbeide deler av

året på hjemmekontor. Koordinasjonen mellom

frivillighet flyttet da i stor grad over på digitale

plattformer. Våre møterom i Småstrandgaten

har nå fått flott videokonferanseutstyr som gjør

at vi er bedre beredt for slike hendelser og for

beredskapshendelser i fremtiden. Vår ansatte i

eiendomsdrift ved Bergen Røde Kors Sykehjem

har dog hatt full tilstedeværelse under hele

pandemien. I hovedsak har også personale som

jobber med økonomi vært mye fysisk til stede,

da arbeidets natur krever dette. 

Styret i Bergen Røde Kors hadde syv styremøter

i 2020. Administrasjonen har koordinert og

tilrettelagt for mange nye oppgaver for frivillige

i 2021 og er imponert over de frivilliges evne til

å stille opp og jobbe annerledes under en

verdensomspennende pandemi. Vi holdt drift i

teststasjonen helt til mars 2021, sammen med

andre Røde Kors-foreninger. 

MORTEN LILLESTØL MADSEN

Daglig leder Bergen Røde Kors

Vi takker for all innsats

dere alle har lagt ned i

nok et år som har vært

særdeles krevende. 
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Til tross for Covid19-situasjonen og noe

nedgang i antall frivillige, ser vi at det fremdeles

er et stort engasjement fra mennesker som

ønsker å bidra som frivillig i Bergen Røde Kors.

Men hovedutfordringen omkring frivillighet er

at vi mister flere frivillige enn vi får inn i

organisasjonen hvert år.

I 2021 var tallene 344 frivillige inn og 407

frivillige ut for Bergens del.

Høsten 2021 fikk Bergen Røde Kors tildelt et

prosjekt gjennom Prospera-stiftelsen. Dette

innebar at en gruppe med sterk faglig tyngde

tok for seg den såkalte frivilligreisen og

tilhørende utfordringer knyttet til denne.

Sammen med ansatte i Bergen Røde Kors har

Prospera sett på alle aspekter ved mottak av nye

frivillige og veien ut i aktivitet. 

Prospera leverte i slutten av året en rapport

hvor de pekte på ulike områder hvor det burde

iverksettes tiltak. Vi startet med implementering

av tiltak allerede i november, og i 2022 er det

planlagt en kartlegging av hvordan man legge

om mottaksrutiner for å best mulig ivareta den

frivillige. 

Frivillighet
Rundt 30 prosent av alle som

registrerte seg på nettsiden vår i løpet

av 2021, endte opp som aktivt frivillig.

Dette tallet var noe høyere i Bergen

enn på landsbasis.

For å støtte oss i det arbeidet benytter vi oss av

to praktikantstudenter fra Institutt for

Sammenliknende Politikk for å drive med

datainnsamling, og forsøker samtidig å finne de

beste løsningene som kan komme hele Bergen

Røde Kors til gode. Sluttføringen av prosjektet

estimeres til å være i løpet av våren 2022.

I 2021 har vi gjennomført kurs for nye frivillige

både fysisk og digitalt. Hordaland Røde Kors har

arrangert live webinarer i psykososial

førstehjelp og førstehjelp, hvor omtrent 300

frivillige fra Bergen har deltatt. Bergen Røde

Kors har arrangert introduksjon til Røde Kors

både i fysisk og digital form, med til sammen

184 deltagere.

Den tverrfaglige kurshelgen BRO ble avlyst på

grunn av smittevernsrestriksjoner.

I løpet av 2021 har Norges Røde Kors utviklet et

startkurs som e-læring som erstatter den

obligatoriske opplæringen på elleve timer for

alle nye frivillige. I Bergen tok vi i bruk dette

kurset høsten 2021, og dette har ført til at de

frivillige raskere kommer ut i aktivitet, og gjort

at flere har fullført opplæringen.
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Vi er svært opptatt av god kommunikasjon i

Bergen Røde Kors, og jobber med dette på flere

måter. Internkommunikasjon er viktig for oss. Vi

ønsker hele tiden for å ha best mulig kontakt

med våre frivillige. I pandemitiden har våre

digitale flater vært hovedarena for dette. Vi

bruker i utstrakt grad sosiale medier til å spre

nyheter, informasjon, inspirasjon, veiledning og

lysglimt.

I tillegg tar vi imot en rekke henvendelser på

chat og i sosiale medier. Vi besvarer spørsmål

om det aller meste døgnet rundt, for her har vi

Kommunikasjon
Kommunikasjonsmålet til Bergen

Røde Kors er å inspirere, veilede og

informere. Godt innhold for oss er alle

eksempler på Røde Kors-frivillighet i

vårt distrikt.

ingen fast åpningstid. Vi bruker også

sosiale medier til å rekruttere nye frivillige. 

Eksternkomminikasjonen vår er bred. Vi

bruker flere kanaler for å nå ut med

budskapet vårt. Først og fremst har vi en

lokal underside på rodekors.no. På forsiden

vår rodekors.no/bergen finner man

informasjon om alle aktivitetene våre,

kontaktinformasjon og de til enhver tid

viktigste budskapene. I tillegg oppretter vi

rene nyhetsartikler når det skjer noe. Disse

sprer vi via nyhetsbrev og i sosiale medier. 

INTERVJUET AV
NRK: En viktig del
av kommunika-
sjonsarbeidet i
Bergen Røde Kors,
er å legge til rette
for mediene. Her
blir general-
sekretær Bernt
Apeland intervjuet
av NRK under
åpningen av det
nye Fellesverket.                       
FOTO: LINN
GJERSTAD 
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En annen viktig del av ekstern-

kommunikasjonen er kontakten med mediene i

Bergen. Vi besvarer alle deres henvendelser og

inviterer dem svært ofte til å delta på våre

aktiviteter. Mediene får også pressemeldinger

med nyheter fra Bergen Røde Kors.

Dernest er det viktig at Norges nest største by er

synlig i Norges Røde Kors sitt arbeid. Vi deler

derfor videoer, intervjuer, bilder og innhold

med nasjonalkontoret, som sprer dette videre i

sine kanaler. Vi jobber også opp mot lokale

medier og finner såkalte caser og historier på

vegne av nasjonalkontoret eller i direkte

kontakt med journalister i Bergen.

Sosiale medier er en av våre aller viktigste

kanaler for distribusjon av vårt budskap, våre

historier og våre nyheter. I hele 2021 har

Facebook vært dem fremste kanalen for å

informere om endringer i aktiviteter som følge

av smittevernsrestriksjoner, åpning og lukking.

Vi bruker også Facebook til å spre videoinnhold,

intervjuer, bilder og artikler om arbeidet vi gjør.

I tillegg til Facebook bruker vi Instagram,

Snapchat og Tiktok, som er bedre kanaler for å

nå et ungt publikum. I alle sosiale medier har

ulike aktiviteter i Bergen Røde Kors egne sider,

grupper og kontoer. Hjelpekorpset er

selvfølgelig til stede på både Facebook og

Instagram, og har mange følgere. Det samme

gjelder Fellesverket Bergen og Bergen Røde

Kors Ungdom. I tillegg har de fleste aktivitetene

egne grupper for frivillige, der en salig blanding

av beskjeder, bilder og nyheter spres av både 

frivillige, koordinatorer og kommunikasjons-

enheten. 

Kommunikasjonsenheten i Bergen Røde Kors er

en liten avdeling med et 50 prosents årsverk,

men Bergen Røde Kors samarbeider svært tett

med nasjonalkontorets kommunikasjonsenhet.

Blant annet er det daglige kommunikasjons-

møter i regi av enhetsleder for kommunikasjon

og samfunn i Norges Røde Kors, Geir Arne Bore.

Bergen Røde Kors er også med på samkjørings-

samlingene med alle distriktsforeningene i

landet, selv om vi er en lokalforening. Disse

finner sted hver måned. I 2021 har alle møter

vært digitale, med unntak av én samling over to

dager i Oslo. I tillegg har vi vært på utvekslings-

besøk hos Trøndelag Røde Kors og Telemark

Røde Kors, da disse to distriktsforeningene er

blant de beste på kommunikasjon i Røde Kors.

GODE MEDIEOPPSLAG: Det er alltid hyggelig
når mediene har lyst til å skrive om oss.
Nyvalgt operativ leder i Hjelpekorpset,
Charlotte Fosse, fikk spalteplass over flere
sider i Bergens Tidende i påsken. Dette er
bare ett av mange medieoppslag i 2021. 
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Grunntanken vår om kommunikasjon er enkel

og en del av internstrategien mellom

kommunikasjonsleder og de ansatte i Bergen

Røde Kors. Vi tror at vi ved å fortelle hva som

skjer i lokalforeningen vil få flere frivillige og

flere inntekter, noe som igjen gjør oss i stand til

å hjelpe flere og utvide vår innsats i

lokalsamfunnet. De ansatte i Bergen Røde Kors

har fått presentert sirkeltankegangen vår og

skal jobbe ut ifra denne. Den starter med at

koordinatorer melder fra hva som skjer i sin

aktivitet. Utviklingen derfra er at vi får laget

innhold fra et arrangement, en tur eller en

hendelse, som vi sprer som inspirerende

historier. Dette gjør vi for å inspirere flere til å bli

frivillige, som igjen fører til vekst, større

inntekter og at vi kan hjelpe enda flere. Dette

leder oss tilbake til starten av sirkelenen, hvor vi

får nye historier og flere gode budskap vi kan

spre for å utløse enda mer inspirasjon og enda

flere frivillige, et bredere arbeid, nye prosjekter,

flere inntekter og en enda større innsats.

BERGEN I NORGE: Kom-
munikasjonsenheten i Bergen
Røde Kors jobber for og med
Norges Røde Kors og lager
innhold til nasjonale kanaler.
Her er et oppslag i Røde Kors-
magasinet i høst.

GRUNNSTRATERGI: Denne
sirkeltankegangen er en del av

strategien i Bergen Røde Kors og
godt kjent for de ansatte.
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Kommunikasjonen i Bergen Røde Kors i 2021

har vært veldig gøy, fordi det har vært veldig

mange positive historier å fortelle. Til tross for

en vedvarende pandemi, har vi hatt godt

innhold om blant annet glade barn på tur, et

nytt ungdomshus og besøk av både

kulturminister, ordfører og generalsekretær.

Vårt alltid profesjonelle Hjelpekorps har også

levert, blant annet i forbindelse med den

tragiske ulykken i Tokagjelet i Kvam. Dette gir

oss godt kommunikasjonsinnhold.

Vi bruker også kommunikasjonskanalene våre til

å spre kjente Røde Kors-budskap om

førstehjelp, beredskap, fjellvett og skredfare.

Nasjonalkontoret jobber også hele året med

rapporter med tilhørende budskap som det er

viktig å få ut. Det er også viktig for Røde Kors å

sette ulike tema på dagsorden, som i oppslaget

i NRK til venstre, der koordinator Siri Oldervik

snakker med NRK om bekymring for

ettervirkningene av koronapandemien.

Det er viktig at kommunikasjonen i Røde Kors

snakker med én sterk stemme og at Bergen er

med på nasjonale kampanjer når det for

eksempel er kampanjer, førstehjelpsdag,

eldredag eller årets mørkeste dag. Dette er et

hovedfokus for oss, og på eldredagen lagde vi

en rekke intervjuer med frivillige i

besøkstjenesten for å inspirere andre.

VIKTIG BUDSKAP: I august
ønsket NRK å lage TV, radio og
nettsak om pandemiens spor i
samfunnet. Siri Oldervik er
tidligere leder for Bergen Røde
Kors Ungdom og jobber nå som
koordinator i oppvekst-
enheten. Det er viktig for oss å
få formidlet budskapet vårt i
mediene.
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På tampen av 2021 hadde Bergen Røde Kors

6000 følgere på Facebook. Gjennom året har

antallet økt med jevn stigning. Antallet følgere

må ikke forveksles med rekkevidden vår, for selv

om det er 6000 som har valgt å følge siden vår,

kan innleggene våre nå langt flere når de spres,

kommenteres og får reaksjoner. 

Det innholdet som alltid når lengst, er

ekstraordinære hendelser – gjerne forbundet

med innsats fra gode Røde Kors-frivillige. Et

eksempel er Arthur Enders, som er en del av

Hjelpekorpset i Bergen. Sammen med sine

venner bar han Lian Cing Lek (28), som sitter i

rullestol, til Trolltunga. Gode historier er også

innhold som når mange. Røde Kors-frivillige

Torleif Pedersens historie, som er gjengitt på

side 51 og 52 i denne rapporten, har en

rekkevidde på 35.000 på Facebook i februar

2021, altså omtrent seks ganger så mange

mennesker som følger oss.

I tillegg blir innhold om ungdomsarbeidet på

Fellesverket godt mottatt. Veldig mange blir

også engasjert av å lese historier om

Hjelpekorpset og Kraftverket. Videoinnhold

med intervjuer og rapporter fra Barnas Røde

Kors og åpningen av nytt ungdomshus i

Gågaten, er populært.

POPULÆRT: Slik kan et innslag på Facebook
og Instagram se ut. Dette var et av de mest
populære innslagene i 2021.

INNSIKT: Facebook gir oss svært god oversikt
over hvor mange som liker, engasjerer seg og
sprer våre historier i sosiale medier.

VOKSER: På Facebook har
Bergen Røde Kors vokst
jevnt gjennom hele 2021.
Dette betyr at vårt
publikum øker og at vi
når flere og flere.



MONICA HÅKANSSON
Styreleder

JOHN MAGNAR BØE
Nestleder
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STYRET 
I BERGEN
RØDE
KORS
Bergen Røde Kors er en medlemsstyrt

organisasjon med et frivillig styre. På Bergen

Røde Kors sitt årsmøte våren 2022 skal det

velges en rekke tillitsvalgte til styret. Blant

andre står styreleder på valg i 2022.

Oversikten under viser dagens styre-

sammensetning. Personer markert med V

står på valg, og disse vervene skal fordeles på

årsmøtet. Personer markert med VV står også

på valg, men disse velges på egne valgmøter i

Omsorgsrådet, Ungdomsrådet og på

Hjelpekorpsets årsmøte, og tiltrer deretter

som fullverdige medlemmer i styret.



Du finner kontaktinfo til alle ansatte på rodekors.no/bergen

TAKK FOR
ET FINT ÅR
N O E N  S P Ø R S M Å L ?  K O N T A K T  O S S

G J E R N E  F O R  E N  H Y G G E L I G  P R A T .
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Røde Kors Hjelpekorps er den største 
frivillige aktøren innen den norske 
redningstjenesten. Hjelpekorpset rykker 
ut på kort varsel og er alltid klar til innsats.

Røde Kors Hjelpekorps blir kalt ut av politiet 
når noen blir savnet, ved ulykker, kriser og 
naturkatastrofer. Hver dag, hele året er ett 
eller flere hjelpekorps i Norge i aktivitet for å 
hjelpe mennesker.

Bergen Røde Kors Hjelpekorps bistår politiet 
og AMK årlig i 50-60 søk- og redningsoppdrag.

Oppsummering av 2021 3
Søk og redning 4-5
Vinter 6-7
Sanitetsvakt 8
Beredskap 9
Opplæring 10
Administrasjon & Drift 11
Organisasjonskart 12

Foto forsidebilde: Frank Baggen 
Layout: Birger Åsheim
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Oppsummering av året 2021
Nok et år har vert annerledes for Bergen Røde 
Kors Hjelpekorps. Riktignok bedre enn 2020, men 
fortsatt tidvis preget av Covid-19. Sesongen startet 
som alltid med vintertjenesten vår på Kvamskogen. 
Redningsredningshytten vår, Føykely, var bemannet 
hver helg hele vintersesongen. Jeg er meget stolt av hva 
vi har fått til på Kvamskogen og den høye vinterfaglige 
kompetansen mannskapene våre har. Dette er meget 
dedikerte frivillige som virkelig står på for å ivareta en 
robust og profesjonell vinterberedskap. 

Når våren kom, var det heldigvis åpning for å igjen 
igangsette kurs og opplæring for nye frivillige. Endelig 
kunne vi ta inn nye krefter og nye ildsjeler. Våre 
flinke fagledere gjorde en formidabel innsats med å 
igangsette grunnkurs der vi fikk lært opp over 20 nye 
hjelpekorpsmannskaper. 

Parallelt med dette begynte endelig bestillinger 
på sanitetsvakter å komme inn. Etter et år med 
nedstengning og kansellerte arrangement, kunne vi 
endelig begynne å planlegge og gjennomføre våre 
store sanitetsvakter; Bergen City Marathon, Sykkelløpet 
Bergen Voss, 7-fjellsturen, Brannkamper og NHH sine 
studentarrangementer. I tillegg til disse var vi til stede 
på en rekke andre mindre arrangementer i Bergen. 
Det ligger mye arbeid og planlegging bak en stor 
sanitetsvakt. Arbeidet våre frivillige legger ned både før, 
under og etter disse arrangementene står det meget 
stor respekt av. Jeg ønsker å takke alle våre gode og 
trofaste samarbeidspartnere som årlig gir Bergen Røde 
Kors Hjelpekorps tillit til å ivareta sanitet og førstehjelp. 
TIFF Viking, Bergen Cykleklubb, Bergen og Hordaland 
Turlag, NHH og Sportsklubben Brann.

Innen søk og redning har våre frivillige lagt ned et solid 
antall timer. Jeg er meget stolt over å se det engasjementet 
og den innsatsen Bergen Røde Kors Hjelpekorps har 
innen søk og redning. Våre frivillige deltar dag og natt, 
i sol og i regn, helligdager og hverdager, hele året. Vi må 
ikke glemme at dette arbeidet er en frivillig dugnad der 
alle har familie og jobb eller studier ved siden av. Likevel 
stiller vi opp gang på gang med mål om å redde liv og 
helse. 

Takk for godt samarbeid og samhandling til våre 
dyktige kollegaer i Norsk Folkehjelp Sanitet, Norske 
Redningshunder og resten av organisasjonene 
vi samhandler med i Frivillige Organisasjoners 
Redningsfaglige Forum (FORF).

En stor takk til Lokalforeningen Bergen Røde Kors, 
Distriktskontoret Hordaland Røde Kors, Distriktsrådet 
Hordaland Røde Kors Hjelpekorps, alle andre lokale 
hjelpekorps vi samarbeider med, Sparebankstiftelsen 
SR-Bank, legater og alle private givere. Dere er alle en 
kjempestor bidragsyter for at vi klarer å ivareta god 
beredskap, søk og redning samt vår daglige drift.

Birger Åsheim
Korpsleder i Bergen Røde Kors Hjelpekorps

Bergen 20. desember 2021
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Søk og Redning
I 2021 hadde vi flere aksjoner enn tidligere 
og det virker som motivasjonen hos 
medlemmene stiger i takt med antall 
aksjoner. Vi ser at flere møter opp og er faglig 
interesserte i søk og redning. 

Gjennom året fikk vi etablert en 
aksjonskoordineringsgruppe som sikrer 
raskt og direkte oppmøte, samtidig som de 
sikrer rask tilgang på nødvendig utstyr. 

Antall aksjoner totalt gjennom året havnet 
på 60 oppdrag, og hovedkategoriene for søk 
er despondent (økt selvmordsrisiko) eller 
dement. Vi har sett en liten oppgang i søk i 
kategorien despondent.  

Gjennom året hadde vi 12 redningsoppdrag, 
dette er aksjoner med kjent posisjon og 
typisk en skadet turgåer. Vi er svært fornøyde 
med at 40% av oppmøte på aksjon var nye 
medlemmer som ble godkjente i 2021. 
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Kurs 
I 2021 holdt vi flere kurs i søk og redning enn 
vi har gjort på lenge. Dette var fordi vi måtte 
gjennomføre kursene med mindre grupper, for å ta 
hensyn til COVID-restriksjoner og å opprettholde 
beredskapen, om noen først skulle være smittet. 
Det har også vært stor pågang fra nye medlemmer 
som har ønsket å bli en del av hjelpekorpset. 
Dette har gjort at vi har avholdt totalt fire kurs i 
søk og redning. Vi retter en stor takk til alle som 
har vært med på å arrangere og gjennomføre 
kurset. Ved å holde kurs med restriksjoner har vi 
lært oss flere gode teknikker og tatt med oss ny 
erfaring. Mange av disse erfaringene vil vi ta med 
oss videre, og noe er vi glad vi slipper å gjøre igjen. 
Gjennom årets kurs har vi blitt bedre på individuell 
oppfølging, men har mistet litt av følelsen med 
å være et stort team. Gjennom kursene har vi 
fått med oss flere faglig dyktige, engasjerte og 
motiverte medlemmer.  

Korpskveld / Øvelser 
I 2021 har vi måttet avlyse og utsette en del 
øvelser og korpskvelder, det har vært utfordrende 
å opprettholde kompetanse og motivasjon. 
Likevel, da det først ble lettelser fikk vi tilbake både 
gamle og kjente fjes, men også flere nye. Gjennom 
året har vi opparbeidet en fin kombinasjon av 
gamle medlemmer, med mye god erfaring og 
kompetanse, og ferske medlemmer med nye 
ideer og yrende motivasjon. Ressursgruppen har 
arrangert øvelser for hypotermi, henteoppdrag, 
bårebæring og digitale hjelpemidler. Vi har også 
gjennomgått søkstaktikk og evaluert aksjoner.  
Oppmøtet har vært bra og vi har fått trent på noe 
nytt, men og vedlikeholdt gammel kunnskap. Vi 
har også både gjennom kurs og øvelser vært en 
del ute i byfjellene og blitt enda bedre kjent der, 
samtidig som vi har øvd på forskjellige senarioer 
som kan oppstå.  

Nytt av året
Gjennom erfaring på aksjoner har vi kartlagt 
et behov for en liten operativ gruppe som kan 
respondere raskt ved aksjonsoppstart, og vi vil 
i 2022 jobbe videre med denne ideen. Denne 
ideen er oppstått etter flere år med gode 
aksjonserfaringer. Målet for denne gruppen er å 
kunne respondere raskere enn vi klarer ved flere 
aksjoner og henteoppdrag. Det vil typisk være en 
operativ gruppe som kan stille på kort varsel og 
gjerne starte opp i tidlig aksjonsfase. Vi har også 
sett behov av bedre rutiner for håndtering av 
enkle henteoppdrag. 
 

Vannredning: 
I 2021 har vi endelig fått en operativ 
vannredningsgruppe i Bergen Røde Kors 
Hjelpekorps. Etter at vi fikk på plass Rescue runner, 
en viktig ressurs til vannredning i Hordaland. 
Denne ble brukt på ca 10 aksjoner, både i aksjon 
med Bergen Røde Kors Hjelpekorps og i samarbeid 
med Røde Kors Båten Hordaland. I Bergen har 
vi også fått kurset flere, både i kvalifisert og 
videregående sjøredning. Dette har resultert i 
at båtgruppen har blitt større, og vi har fått flere 
dyktige og engasjerte medlemmer. 

1380 
TIMER PÅ AKSJON

60 
SØK OG REDNINGSOPPDRAG

Søk og Redning
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Vintertjenesten 2021 var en utfordrende 
sesong. Vinteren var krevende og det var 
mye dårlig vær. 

Som i 2020, preget korona også vinterens 
vakter. Tross restriksjoner i samfunnet 
oppretthold BRKH vintervakt hver helg samt 
vinterferie og påske. Gjennom sesongen er 
det lagt ned 7416 timer fordelt på 15 vakter 
og totalt 31 ulike personer har deltatt. 

Vinter kurset ble i 2021 dessverre avlyst 
grunnet korona restriksjoner. Det ble 
heller fokusert på temakvelder som skred, 
førstehjelp og transport av pasient for nye og 
gamle medlemmer. Dette ble svært positivt 
mottatt av vaktmannskapene. Det var stor 
interesse fra nye medlemmer i hjelpekorpset 
for å bli med på vakt, vi prioriterte derfor å 
lage plass til to aspiranter hver helg. 

I påsken var det høy solfaktor og god 
stemning. Det ble i år laget alternativt 
påskerenn med påskerebus. Dette var veldig 
vellykket med gode tilbakemelding og stor 
begeistring fra hyttefolket. Det ble en rekord 
høy innsamling av midler til vintertjenesten 
på hele 55 000 kr. 

Det ble i 2021 utviklet en innovativ løsning 
for vaktleder for å dele informasjon og 
arbeidsoppgaver til vaktmannskapene via 
skjerm i gang og programvare.  

Vintertjenesten
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7416 
TIMER I BEREDSKAP

Skader og vinteraksjoner
Vi har hatt vakt i skitrekket og løypene fra Mødalen 
til Tveitakvitingen. Det var totalt 20 skader i løpet 
av sesongen av forskjellig alvorlighetsgrad. Flere 
av disse skadene var under hardt vær i krevende 
terreng. I 2021 rykket vi ut til en skredhendelse 
fra Kvamskogen. Vi hadde to redningsoppdrag ut 
fra Føykely. 
  
 Oppgradering av redningshytten Føykely
I 2021 har vi fokusert på forefallende vedlikehold 
fremfor videre oppgradering. En del av hytten 
ble malt utvendig, vinduene i andre etasje har 
fått sprosser. Vi har fortsatt med klargjøring 
til uteplassen, planert ut og laget grøfter for 
drenering både ovenfor og rundt scootersal. 
Innvendig har vi utført noe maling og generelt 
vedlikehold. Føykely fungerer svært godt for 
vintertjenesten etter oppgraderingen. Vi vil i 2022 
ferdigstille uteplass og fokusere på vedlikehold 
av hytten.

Varekjøringer og scootergruppe
Total inntjening for varekjøring var ca. 45 000 kr, 
noe vi er svært fornøyd med i forhold til aktivitet 
i fjellet. Tilbakemeldinger fra scootergruppen 
er at de er tilfreds med oppsettet i scooterpark, 
i henhold til rulleringsplan var det ikke bytte av 
snøscooter denne sesongen. Det ble utdannet 
en ny scootersjåfør.

Vintertjenesten

20 
PASIENTER BEHANDLET
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Sanitetsvakt
I ressursgruppen for sanitetsvakter var det 
en rolig start på året med lite aktivitet. Det 
var mange vakter som ble avlyst og utsatt. 
Samtidig som Norge begynte å åpne opp 
igjen etter å ha vært koronastengt, tok 
aktiviteten seg opp utover senvåren og 
sommeren. Vi fikk inn flere store bestillinger 
som krevde mye arbeid og mobilisering av 
mange  mannskaper. 

De frivillige har til sammen lagt ned 
2289 timer på sanitetsvakter. Vi har blant 
annet deltatt på Bergen City Marathon, 
Bergen Fjellmarathon, 7-fjellsturen NHH 
arrangement og sykkelrittet Bergen-Voss for 
å nevne noen.

Vi takker for godt samarbeid med kundene 
våre. Det er veldig kjekt å oppleve at de har 
vært fornøyd med tjenestene vi har levert.

2289 
TIMER PÅ SANITETSVAKT
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Beredskap
Beredskapsåret 2021 være ett innholdsrikt år 
for oss. Vi har hatt flere dugnader der vi har 
oppgradert og organisert depot og garasje.
Den generelle statusen på bilparken vår er 
veldig god etter innkjøp av nye kjøretøy sent 
i 2020 og tidlig 2021. 

Vår beredskap innen søk og redning på vann 
er også betydlig forbedret etter vi i 2021 gikk 
til innkjøp av en Rescuerunner vannscooter 
med midler gitt av Sparebankenstiftelsen SR-
Bank. 

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og 
optimalisering i utstyrsparken vår slik at vi 
alltid er godt rustet for oppdragene vi blir 
kalt ut på.
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Opplæring
Gjennom 2021 har de vært lagt ned 
3200 timer i interne kurs og 655 timer på 
eksterne kurs. Dette har vært en ganske lik 
timefordeling som året før der vi hadde 3 781 
i interne kurs og 1312 timer i eksterne kurs. 

Førstehjelp
Gjennom 2021 har fagledere i førstehjelp 
gjennomført to puljer med kurs i kvalifisert 
førstehjelp Både veiledere og deltakere 
ble satt opp i egne kohorter med antibac 
og munnbind som bare var en armlengde 
unna. Takket være gode kursledere, 
veiledere og instruktører      kunne vi  etter 
endt kurs med glede godkjenne 20 nye 
førstehjelpsmannskaper. Det  har  også  
blitt  gjennomført  flere   regodkjenninger   
for   å   opprettholde   den gode 
førstehjelpskunnskapen i helpekorpset 
og for å holde mannskap godkjent som 
hjelpekorpser.

Aspiranter
Til tross for en global pandemi og tidvis 
nedstengt samfunn har vår aspirantansvarlig 
vært tilpasningsdyktig og invitert til 
aspirantkvelder og gitt aspirantene god 
oppfølging.
 
Bergen Røde Kors Hjelpekorps er opptatt 
av kompetanseutvikling for sine frivillige. 
Dette er viktig både for å gi de frivillige faglig 
påfyll, men også for å sikre engasjement og 
kompetanse.
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TIMER I FORBINDELSE KURS
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Administrasjon &
Drift
Bergen Røde Kors Hjelpekorps sitt korpshus 
og beredskapssenter ligger i Øvregaten 9.
Lokalet brukes normalt til opplæring, møter 
og sosiale samlinger.

Ved  ekstraordinære  hendelser  kan  lokalet  
i  Øvregaten  9 raskt settes opp til et 
beredskapssenter med kommandorom for  
mannskaper.  

Ettersom  at  det  i  2021 var  tidvis  strenge  
smittevernstiltak  i Bergen  har  vi  ikke  
kunne  brukt  lokalene  våre  så  mye  som  vi 
hadde ønsket. Likevel har vi fått gjort en del 
oppgraderinger og forbedringer av lokalene.

Bergen Røde Kors Hjelpekorps har et veldig 
godt og tett samarbeid med lokalforeningen, 
Bergen Røde Kors sin administrasjon. 
Vi ønsker å rette en stor takk for den 
administrative støtten vi får fra de ansatte i 
Bergen Røde Kors!
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Organisasjonskart

Pr.31.12.2021



Best på søk og redning  
fra fjord til fjell

Bergen Røde Kors Hjelpekorps
Øvregaten 9
5003 Bergen

post@brkh.no
www.brkh.no

www.rodekors.no/bli-medlem

16 655
TOTALT REGISTRERTE FRIVILLIGHETSTIMER
I BERGEN RØDE KORS HJELPEKORPS I 2021 



 
 

Handlingsplan for enhet Omsorg 2022 
 

 

Strategi Bergen Røde Kors 2021-2023 
Migrasjon, urbanisering, økt effektivisering av arbeidslivet, sosioøkonomisk ulikhet og at det er 
mindre naturlig å møtes på tvers av aldersgrupper, bidrar til økt ekskludering og ensomhet. Antall 
personer med kroniske lidelser og endring i alderssammensetningen i kommunene gjør at presset på 
offentlige helse- og omsorgstjenester blir større, og behovet for frivillige innsats blir derfor stort. 
Uforutsette hendelser eller endringer som pandemier og migrasjon, skaper behov for tiltak som kan 
håndtere nye former for ensomhet og grunnleggende humanitære behov. Fokus i BRK er å lindre 
ensomhet og utenforskap.  

 

 

Glade samtaler rundt bordet på Kraftverket 



 
 
 

Måltall summert for enheten: 
 Mål 2022 Resultat 2021 Resultat 2020 
Antall frivillige 540 435 411  
Antall frivilligledere 38 17 28  
Antall unike deltakere 1234 705 1097 
Antall besøk 12000 1521 797 
Antall koblinger 279 225  177 

 
Summert totalbudsjett for enheten: 

 2022 2021 2020 
Totalbudsjett 8.575.400,- 8.004.000,- 8.011.500,-  

 

Hver aktivitet redegjør under for:  

§ Gjennomføring   
§ Utviklingsområder 
§ Rekruttering og ivaretakelse av frivillige 
§ Deltakermedvirkning 

 

Flyktningguide 
§ Målet for 2022 er å tilby opptil 75 koblinger gjennom året. Antallet vil avhenge av påmelding 

fra Introduksjonsprogrammet til Bergen Kommune, Kvalifiseringssenteret Ny Sjanse og 
tiltaket norsk for arbeid (NorA). Samtaler og koblingssamtaler med både frivillige og 
deltakere skal gjennomføres. Alle koblingene følges opp av både koordinator og frivillige 
gruppeledere. Vi skal også arrangere månedlige fellesaktiviteter til koblingene. 
 

§ De siste to årene har det til tider vært utfordrende å tilby felles arrangementer. I 2022 skal vi 
fokusere på gjennomføring av flere fellesaktiviteter der både frivillige og deltakere i kobling 
skal møtes fysisk. Vi erfarer at behovet for sosialisering er veldig sterkt. Eksempler på slike 
aktiviteter er pizzakveld, biljard, shuffleboard, grilling, kino, teater, tur, bingo, båttur, 
konsert, utespill. I 2021 fikk vi etablert et godt samarbeid med både «BIFF» og Festspillene i 
Bergen. Dette samarbeidet ønsker vi å fortsette med i årene fremover.   

 

§ I Flyktningguiden rekrutteres nye frivillige fortløpende, og i 2022 blir det lagt opp til 
rekruttering av minst 35-40 nye frivillige. Samtlige vil gjennomgå de obligatoriske 
opplæringstiltakene for nye frivillige i Bergen Røde Kors. Kompetansen til både nye og 
«gamle» frivillige skal styrkes ved å tilby kurs og samlinger (fagsamling, erfaringsutveksling, 
temakurs)  

 

§ Deltakere blir kontaktet jevnlig av koordinator og gruppeledere. Gjennom disse 
oppfølgingssamtaler får vi kartlagt de ulike behovene. Tilbakemeldingene fra deltakere om 
gjennomførte aktiviteter påvirker valg av aktiviteter som planlegges på sikt. Noen av 



 
 

deltakere bidrar aktivt til fellesaktiviteter, f.eks. ved å holde en kort presentasjon om landet 
de kommer fra til forsamlingen.  

Visitor 
§ Primæraktiviteten er besøk én-til-én mellom visitor og innsatt på cella. I tillegg skal vi en 

gang i måneden arrangere bingo på avd. A Øst. Videre har vi på planen å arrangere grillfest 
med band og ulike aktiviteter tidlig i august. Vi skal også delta på Tour de Prison og 
arrangere julegaveutdeling med julekonsert i Bergen fengsel. I tillegg til dette kommer 
runder med utdeling av informasjonsmateriell på de ulike avdelingene, samt deltakelse på 
internopplæring til ansatte i Bergen fengsel. Alle overnevnte arrangement og aktiviteter er 
det enighet om med ledelsen i Bergen fengsel, jamfør møte i oktober 2021. 
 

§ Vi har mål om at alle som ønsker besøk av frivillig visitor i Bergen Fengsel skal få tilbud om 
dette. Vi bør ha 40 aktive hvis man skal dekke Bergen Fengsel fullt ut (basert på Røde Kors’ 
måltall på 20% dekning av antall innsatte i fengselet). Målet er 50 visitorer på listen mot 
2022. Visitortjenesten skal aktivt samarbeide med visitortjenesten i andre distrikt og med 
nasjonalkontoret. Vi ønsker å intensivere oppfølging og tilbud til varetekstdømte, samt 
opparbeide kunnskap og ha søkelys på situasjonen til seksualvolddømte. 
 
 

§ Vi skal avholde to kurs for nye frivillige, i april og november. Kursene går over to dager, 
hvorav den ene dagen er i regi av Røde Kors, mens den andre holdes i Bergen Fengsel. 
Frivillige rekrutteres gjennom informasjon via nettsider, verving og kampanjer i regi av 
Bergen Røde Kors. Alle frivillige har sin kontaktperson i visitorutvalget. I tillegg får alle nye 
visitorer tilbud om egen mentor / fadder. Vi har planlagt to faglig-sosiale kvelder, 22. mars 
og 13. september; samt regional samling for visitorer 29. oktober. 
 

§ Det arbeides på ulike felt med deltakermedvirkning fra nasjonalkontoret. Dette gir igjen 
føringer for hvordan visitortjenesten drives og organiseres nasjonalt. Vi er svært lydhøre for 
tilbakemeldinger og ønsker fra de vi møter i Bergen Fengsel, og arbeider ellers tett med 
fengselsledelsen, ansatte aktivitetsledere og prestetjenesten i forhold til hvordan vi driver 
tjenesten. 
 

Vennefamilie 
§ Vi skal fortsette å synliggjøre Vennefamilietilbudet til Barnevernstjenesten for enslige 

mindreårige flyktninger (EMF), slik at tilbudet gjøres tilgjengelig for de som trenger det. Vi 
har mål om å koble inntil 15 ungdommer til frivillige Vennefamilier, og familiene skal være 
svært godt egnet til oppgaven. Familiene skal være godt forberedt på oppgaven, og ha en 
tydelig kanal inn til koordinator dersom de skulle ha spørsmål eller bekymringer underveis 
eller i forkant av en kobling. Ungdommen som ønsker en Vennefamilie skal gjennomføre en 
samtale med koordinator, det forventninger klargjøres. Slik går begge parter inn i kobling 
med en klar forståelse av hva en slik forpliktelse innebærer.  
 

§ Det har kommet færre enslige mindreårige flyktninger til landet de siste årene. Vi ser 
samtidig at mange ungdommer får familiegjenforening, og at disse ungdommene tar et stort 
ansvar i å integrere sin egen familie i byen de selv er blitt godt kjent med i løpet av noen år 
alene. Her har vi fått mange henvendelser om store behov, og vi ønsker å se på om 



 
 

Vennefamilie også bør tilbys disse ungdommene. Tanken er at de da vil få et fristed, hvor de 
ikke har ansvar, men bare kan være ungdom. Dette avklares med de kommunale tjenestene 
i Bergen og med nasjonalkontoret i Norges Røde Kors. 
 

§ Godt egnede frivillige trenger vi i alle aktiviteter, men her som det er snakk om frivillige som 
skal fungere som en trygg ekstra-familie, en «Vennefamilie» for sårbar ungdom. Det er 
derfor svært viktig at de forstår hva slags forpliktelse de går inn i, og at de er egnet. Det 
legges stor vekt på intervjuet med familien, og kartlegging av interesser, fritid og ledig tid i 
kalenderen. De skal hele veien føle at det er kort avstand til en prat med koordinator, og at 
de raskt får svar på spørsmål eller bekymringer de måtte ha underveis. 
 

§ Ungdommen legger selv premisset for kobling i møtet med koordinator. Her må det 
kartlegges hvorvidt ungdommen faktisk er interessert i å gå inn i en slik kobling (noen ganger 
kan det være velmenende barnevernskontakter som har ivret mest etter å gi ungdommen et 
tiltak), og i hvilken form. Ønsker de å møtes i helger eller ettermiddager? Ønsker de en 
familie med barn/besteforeldre/ungt par/annet? Her spør koordinator veldig konkret, for å 
finne en best mulig match. Om familien og ungdommen bor i noenlunde samme 
område/bydel, er dette også en fordel, for å forenkle transport og treff. Alle koblinger er 
derfor fra starten av lagt på ungdommens premiss.  
 

Norsktrening 
§ Vi skal tilby norsktreninger alle hverdager, og gjennomføre disse med høy kvalitet. De 

frivillige skal være godt rustet til å ta imot deltakere på en god måte, og frivillige ledere skal 
ha alt operativt ansvar i selve norsktreningene. Dette krever mye oppfølging og mye 
tilstedeværelse på starten av året, ettersom aktiviteten ikke har vært operativ på denne 
måten på nesten to år.  
 

§ Siden det er nesten to år siden vi sist kunne tilby ordinær norsktrening, er dette en gylden 
mulighet til en superfrisk start. Alle frivillige skal ta temakurs norsktrening, og gruppeledere 
skal få tilbud om mer jevnlige møtepunkter for å styrke sin rolle og selvstendighet i vervet. Vi 
vil ha et mye større fokus på kvalitet i aktivitet enn vi hadde før – det har handlet mye om å 
få plass til flest mulig. Nå har vi sammen valgt å sette et makstall på fem personer totalt 
rundt ett bord, som vil si at det er antall frivillige som avgjør hvor mange deltakere vi kan ta 
imot hver dag. Ved å ha mindre grupper sikrer vi at alle deltakere får prate mye, og at alle får 
mer utbytte av hver eneste norsktrening. For første gang begynner vi også med digital 
registrering av deltakere, og vil få mye bedre informasjon om hvordan vi treffer, og hvordan 
vi deretter kan treffe målgruppen ENDA bedre. 

 

§ Vi har rekruttert mange nye frivillige norsktrenere i løpet av høsten 2021, som skal starte 
vinter 2022. For de frivilliges motivasjon er det helt avgjørende at de ser at det er bruk for 
dem, og at vi trenger absolutt alle. Derfor er det et noe nøkternt frivilligantall-mål for 2022. 

 

§ Deltakerne kommer med mye tilbakemelding på slutten av hver norsktrening, og de frivillige 
skal videreformidle all nyttig tilbakemelding til koordinator, slik at potensiale for forbedring 
blir plukket opp. Med den nye digitale registreringen blir det også mye enklere for oss å se 
hvem deltakerne er og hvor de kommer fra. Kanskje er det behov for norsktrening på andre 



 
 

tidspunkt? Andre/flere lokasjoner? Grupper for kvinner med barn? Separate nivå-grupper? 
Mulighetene er mange, og nå har vi en bedre forutsetning for å kunne kartlegge disse 
behovene. 
 

NES og NES Gjeld 
§ For å nå flest mulig straffedømte trenger vi stadig flere frivillige. Vi har fokus på rekruttering 

og kurser fortløpende. Ansatte i Nettverk etter soning kurser i frivillighetsrollen, mens 
Bergen fengsel bidrar med dagskurs som gir innsikt i soningsforhold og rehabilitering under 
soning.  

§ Vi planlegger flere fellesaktiviteter, og er blant annet i gang med å etablere turgruppe. Målet 
er ukentlig tur/ treff uansett vær. Slik sikrer vi forutsigbarhet ved at straffedømte søker 
permisjon til å bli med i NES, og kan bli med i aktivitet fra første dag i påvente av å bli koblet. 

Vi lytter til deltagernes ønsker for aktivitet, og har allerede registret at båttur, skitur og en 
lengre fjelltur står på ønskelisten. Vi satser også på å arrangere sommer – og julefest samt 
andre mer uformelle samlinger. Kanopadling i Grimseidfjorden er også en aktuell aktivitet. 

Gjeldsprosjektet er styrket og vi når flere straffedømte som ønsker bistand med 
hverdagsøkonomi- og gjeldshjelp. Frivillige møter sine koblinger regelmessig og vi arrangerer 
inspirerende fagsamlinger som gir faglig påfyll. 

Vi har etablert god kontakt med NAV og namsfogd, og jobber med å etablere tettere kontakt 
med skatteetaten og enkelte kreditorer. Dette gjør det enklere for frivillige å nå frem til 
nevnte i arbeidet med å bistå deltagerne. Vi skal i løpet av prosjektperioden lage 
midtveisevaluering og sluttrapport i juli. 

§ Vi vil tilstrebe at gjeldsprosjektet får positiv oppmerksomhet i kriminalomsorgens ulike 
kanaler og vil arbeide for at prosjektet får pressedekning i lokale og nasjonale medier, så 
som Bergens Tidende, Bergensavisen Aftenposten og NRK. Vi skal få publisert redaksjonelt 
innhold i studentavisene til Handelshøyskolen Bergen og i “Juristen” der målet i hovedsak er 
rekruttering av frivillige. 

Nettverk etter soning i Bergen er i stadig utvikling og vi opplever økt positiv oppmerksomhet 
rundt tiltaket. Vi blir inspirert av hva andre foreninger får til og vil utforske mulighetene for å 
gi straffedømte et mer helhetlig tilbud også i Bergen.  

 

Døråpner 
§ Vi ønsker å starte opp igjen flere ukentlige aktiviteter som har vært nede under covid-19. 

Dette er blant annet svømmegrupper, turgrupper, filmgruppe. I tillegg ønsker vi å invitere 
deltakerne våre til Brannkampene som spilles på hjemmebane. Vi ønsker også en økning i 
felles aktiviteter som er av interesse for deltakerne på tvers av de ulike gruppene. Dette vil 
være aktiviteter som 17. mai-feiring, hytteturer, vandreturer, julebord etc. På den måten 
kan deltakerne bli kjent på tvers av de ulike ukentlige gruppene og forhåpentligvis motivere 
hverandre til å prøve ut andre aktiviteter som Døråpner tilbyr.  
 

§ Vi ønsker større fokus på å hjelpe deltakerne våre videre etter å ha deltatt i en lengre 
periode i Døråpner. Vi skal derfor få et større overblikk over andre mulige 



 
 

aktivitetstilknytninger de kan skape videre etter Døråpner og dermed også fungere mer som 
mentorer videre. Vi ønsker også større fokus på oppfølgingssamtaler av deltakerne, som 
både vil fungere som grunnlag for rapportering, kvalitetssikring og deltakermedvirkning. Vi 
skal være enda mer synlige på de ulike institusjonene enn det vi har vært tidligere slik at vi 
får rekruttert deltakere i overgangsfaser som kan bruke Døråpner som et springbrett. Vi 
ønsker også et enda bedre samarbeid mellom de ulike ukentlige gruppene og skal derfor 
arrangere jevnlige fellesaktiviteter for både deltakere og frivillige. 

 

§ Vi ønsker å være enda synligere på ulike arenaer hvor aktuelle frivillige oppholder seg. Blant 
annet på studiestedene. Her vil vi henge opp plakater og legge flyers. Vi skal også se på 
muligheten til å stå på stand på studentsenteret. Vi ønsker å ha frivilligmøter hver annen 
måned hvor de frivillige får mulighet til å fortelle om hvordan det går på aktivitet og 
diskutere mulig bedringspotensiale.   
 

§ Gjennom års-samtaler vil deltakere få mulighet til å utrykke hvordan Døråpner har hjulpet 
dem og hvordan vi kan forbedre vårt aktivitetstilbud. Vi ønsker også at deltakerne er med på 
å bestemme hvilke fellesaktiviteter vi skal ha gjennom året og det vil derfor være mulig å 
skrive ned ønsker på aktivitet til neste fellesaktivitet på Røde Kors-huset også tar vi en 
avgjørelse på hvilken fellesaktivitet vi skal ha ut ifra dette.  

EVA 
§ Vi jobber med å skaffe nok frivillige til koblinger slik at det kan kobles fortløpende så snart 

deltakere kommer inn. På Krisesenteret vil vi opprettholde tilbud om ukentlig aktivitet, samt 
åpne opp for mer ad-hoc aktiviteter gjennom ulike kulturtilbud. Vårt samarbeid med Choice-
hotellene videreføres, og her vil vi fortsette å tilby aktuelle deltakere i EVA 
arbeidstreningsprogram. 
 

§ Vi opprettholder god aktivitet og skaffer frivillige koblinger til de som trenger det og sørger 
for nok frivilligtetthet på Krisesenteret. 

 

§ Vi opplever at det ikke er den samme tilkomsten av frivillige som EVA tidligere har fått 
gjennom blant annet frivillig.no og mottak i BRK. Vi må jobbe med å være mer synlige og 
rekruttere der vi tror at det kan være aktuelle frivillige til oss. Vi har begynt året med å 
synliggjøre EVA mer for ansatte i Sparebanken Vest og har sendt informasjon om aktiviteten 
som skal synliggjøres internt på arbeidsplassen. 

 

§ Deltakermedvirkning skjer via møter og telefonsamtaler med deltakere i kobling. Der spør vi 
om tilbakemeldinger og tips til forbedring. På krisesentret etterspør vi stadig ønsker fra 
beboerne om hvilke aktiviteter de har lyst til å gjøre. Kommunikasjonen der kan være 
vanskelig og vi opplever å få lite tilbakemeldinger på forespørselen. EVA sammen med Redd 
Barna (som også har aktivitet på krisesenteret) ser på muligheten for å lage et digitalt 
system med påmelding på hver aktivitet, der det også vil være mulighet for å komme med 
ønsker om fremtidig aktivitet.  
 



 
 
Mentorfamilie: 

§ Det skal gjennom føres koblinger mellom unge voksne som har brutt med egne familier 
grunnet negativ sosial kontroll og brudd fra religiøse miljøer.  

 

§ Det blir i samarbeid med Oslo, Trondheim, Kristiansand og Tromsø avholdt 
erfaringsutvekslingskvelder foredrag og kurs for alle frivillige i Mentorfamilie. Koordinator 
følger de også ganske tett opp. 

 

§ Det blir koordinators jobb og følge opp alle deltakere i Mentorfamilie via samtaler. Der vil 
det være stort rom for å komme med ulike tips og tanker om forbedringer eller endringer av 
hvordan vi i dag driver aktiviteten. Fafo har i begynnelsen av året levert en rapport om 
Mentorfamilie og andre ordninger rettet mot målgruppen. Vi jobber også med funn fra 
denne forskningsrapporten som ev kan være med på å forbedre aktiviteten.   

Besøkstjeneste 
§ Hovedmålet for 2022 vil være å bygge opp igjen og videreutvikle BRK Besøkstjeneste etter vi 

har hatt en nedgang i antall frivillige som følge av pandemien, samtidig som behovet for 
besøksvenner og møteplasser synes å være større enn noen gang. I samarbeid med distriktet 
vil vi bidra til gjenoppbygging av aktiviteten Besøksvenn med hund, og håper å få minst 20 
nye besøksvenner med hund i aktivitet i de bydeler BRK har ansvar for. Vårt spennende 
samarbeid med KODE-muséene og Bergen Kommune: Kunstkompis, skal løftes, synliggjøres 
og videreføres. Vårt tradisjonsrike og populære «Lørdagstreff» skal selvfølgelig også få 
skinne igjen i 2022, eller lang tid uten aktivitet. Denne våren skal vi også igjen tilby Kvilaturer 
for beboere på sykehjem og i omsorgsbolig, og Teatergaten kafé, møteplassen for demente 
og deres pårørende er endelig operativ igjen. 
 

§ Kraftverket, møteplass for seniorer er en svært viktig satsning for oss i 2022. Dette er en 
ukentlig møteplass for personer i alderen 65+ på Røde Kors-huset, og vi tar sikte på å øke til 
to dager i uken allerede våren 2022. I tråd med Røde Kors sine tilnærminger på seniorfeltet, 
er det en målsetting at Kraftverket skal redusere plager hos eldre som lider som følge av 
ensomhet, samt bidra til forebygging av aldersrelaterte plager ved aktivisering og 
inkludering. En vesentlig effekt av tiltaket vil være et utvidet nettverk, ved at deltakerne kan 
knytte bånd og ha kontakt med andre deltakere, også utover samværet på denne 
møteplassen. At Kraftverket er gratis, og at brukerne deltar i planlegging, gjennomføring og 
evaluering av tiltaket, vil bidra til at deltakerne opplever verdighet og gjensidighet. 
Målsettingen om at Kraftverket skal fungere som en informasjonsbase for saker som særlig 
angår seniorer, vil øke deltakernes kunnskaper om egne muligheter og derav skape trygghet. 

 

§ Vi vil gjøre en strategisk rekruttering av frivillige og besøksverter med sikte på å nå målet om 
å i større grad virke forebyggende på plager knyttet til ensomhet. For måloppnåelse og 
verdiskaping, er kontinuerlig oppfølging av frivillige av stor betydning. De frivillige skal føle 
seg ivaretatt av Røde Kors og vite at de inngår i en større sammenheng. De frivillige må 
trives og være trygge i rollen for at de skal ønske å fortsette innsatsen. Vi har til nå rekruttert 
fem frivillige som skal bistå i administrativt arbeid i Besøkstjenesten, og disse skal bistå med 
å gjøre intervjuer med nye frivillige, ta oppfølgingssamtaler med frivillige i aktivitet og gå på 



 
 

kartleggingsbesøk til mennesker som ønsker en besøksvenn. Disse blir nøkkelpersoner i 
besøkstjenesten, som videre skal hjelpe med å styrke hele aktiviteten.  

 

§ Det er viktig at de eldre selv er med å forme besøkstjenesteaktiviteten, derfor har vi også et 
ekstra fokus på å rekruttere seniorfrivillige til alle våre aktiviteter. På Kraftverket har vi en 
ekspertgruppe med seniorer, som planlegger og kommer med innspill til hva slags innslag og 
form Kraftverket skal ha. Deltakere deltar i hele prosessen også på Kraftverket, fra 
planlegging til evaluering.  

 
Årshjul enhet Omsorg 

Januar 
 
 

Oppstart aktivitet. Rekruttering og opplæring av nye frivillige. Informasjon til 
årsrapport. Rapportering Søknadsportalen.  

Februar 
 
 

BRO og kurs. Forberedelser årsmøte. 

Mars 
 
 

Søknader og rapportering, særlig Bergen Kommune. 

April 
 
 

Årsmøte 

Mai 
 
 

Oppfølging og ivaretakelse av aktivitet, deltakere og frivillige 

Juni 
 
 

Semesteravslutninger i aktivitet. Oppstart av ferieaktivitet. Informasjon til 
halvårsrapport  

Juli 
 
 

Sommerferieaktivitet 

August 
 
 

Avslutning sommerferieaktivitet. Oppstart ordinær aktivitet. Rekruttering og 
opplæring av nye frivillige. 

September 
 
 

Oppfølging og ivaretakelse av aktivitet, deltakere og frivillige 

Oktober 
 
 

Kurs og opplæring.  

November 
 
 

Aktivitetsplaner og budsjettarbeid. Søknader Søknadsportalen Norges Røde Kors 

Desember 
 
 

Semesteravslutninger aktivitet. Juleferieaktivitet.  

*Ordinær aktivitet følger året rundt og har oppstart fra andre uken av januar, avsluttes uken før skoleferien, startes opp 
igjen siste uken i august og avsluttes for året uken før juleferien. 



 
 

Handlingsplan for enhet Oppvekst 2022 
 

Strategi Bergen Røde Kors 2021-2023 Trygg oppvekst 

De fleste barn og unge i Bergen har et godt liv med gode muligheter til utvikling. Likevel er det et 
økende antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og som derfor opplever å stå utenfor 
fellesskapet og ikke har de samme mulighetene til utvikling og deltakelse. Det er en økning i antall 
unge som rapporterer om psykiske plager, følelse av ensomhet og depressive symptomer. En for stor 
andel fullfører ikke skolen og flere står i fare for å begå kriminalitet og vold. Uforutsette hendelser 
som epidemier eller økt migrasjon øker risikoen for at flere barn og unge i samfunnet vårt blir 
sårbare. Bergen Røde Kors (BRK) jobber for å gi barn og unge like muligheter, uavhengig av 
bakgrunn. Vi kjemper for at deres stemmer blir hørt – spesielt i saker som angår dem. Vi gir også 
mulighet til å delta i et fellesskap med andre unge – på de unges egne premisser. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
Måltall summert for enheten: 

 Mål 2022 Resultat 2021 Resultat 2020 
Antall frivillige 489 372 340 
Antall frivilligledere 69 50 36 
Antall unike deltakere 2595 1562 2133 
Antall besøk 6050 2415 4126 
Besvarte 
henvendelser KPH 

30.000 
Svarprosent 75% 

23.320 
Svarprosent 64% 

21.470 
Svarprosent 70% 

 

Summert totalbudsjett for enheten: 
 2022 2021 2020  
Totalbudsjett 14.179.613 14.507.400 10.401.900 

 

Hver aktivitet redegjør under for:  

§ Gjennomføring   
§ Utviklingsområder 
§ Rekruttering og ivaretakelse av frivillige 
§ Deltakermedvirkning 

Barnas Røde Kors 
§ Driver 7 aktivitetsgrupper for barn med fast ukentlig treff i hver gruppe, gjennom skoleåret. 

Vi tilbyr 3 åpne grupper for barn i alderen 6-12. I tillegg til 4 målrettede grupper. 3 av disse 
er drevet i samarbeid med skolehelsetjeneste i Årstad og rettet mot jenter med 
minoritetsbakgrunn på 3 skoler i Bergen. Den fjerde gruppen er rettet mot barn som er 
innlagt på Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland Universitetssjukehus. 
 

§ Vi ønsker å gjenoppbygge aktivitetstilbudet til nivået det hadde før pandemien. Vi skal satse 
ytterligere på å hjelpe unge med å trene opp deres fysiske og psykiske helse, ettersom 
fysisk aktivitet har god innvirkning på psykisk velvære. Vi vil fortsette å jobbe med heving av 
kvalitet i møte med barn. Vi skal ha fokus på å være til stede for barn og være med og 
forebygge psykososiale problemer hos barn og opplevd utenforskap som følge av en utsatt 
livssituasjon. Barn må møtes med nærhet, omsorg og veiledning for at de skal oppleve å bli 
sett. Da vil de har bedre forutsetning for å oppleve mestring i aktivitet. En forutsetning er en 
trygg og kompetent frivilliggruppe som møter barna. Derfor vil vi fortsette med styrking av 
kompetansen og oppfølging av frivillige. Vi vil styrke vårt arbeid omkring det psykososiale og 
rundt konflikthåndtering, og ønsker å utvide opplæring av frivillige til å inkludere førstehjelp 
på barn, kompetanse i redning i vann og idrettsskader. 
 

§ Vårt mål i 2022 er trygge og kompetente frivillige. Vi har fra før tett oppfølging av frivillige og 
aktivitetsledere, og aktivitetslederne har en egen ledergruppe med jevnlige møter. Disse er 
en del av et større BARK-nettverk sammen med våre naboforeninger. Fremover skal vi tilby 
faglig påfyll og ta opp relevante temaer knyttet til Barnas Røde Kors. Vi skal pleie frivillige 
ved å arrangere sammenkomster med både faglig og sosialt innhold for å øke trivsel og 
bygge samhold i gruppene. Vi skal også bygge en arena for erfaringsutveksling og 
nettverksbygging. 



 
 

 
§ Hvert semester er barna med og utformer innholdet på aktivitetsplanen. Planen er dermed 

satt opp med innspill og ønsker fra barna selv. Barna opplever at deres meninger er 
betydningsfulle, og de er med på å evaluere opplegget vi tilbyr og kommer med innspill til 
forbedringer. Barna er med og bestemmer hvilke felles trivselsregler som skal gjelde for 
deres gruppe. 

Barnas Røde Kors Pluss 
• Barnas Røde Kors Pluss er et supplement til Barnas Røde Kors i Bergen, og tilbyr aktivitet 

utenom de faste BARK-gruppene, i skolens ferier. Vi skal i 2022 arrangere ulike aktiviteter i 
feriene, både overnattingsleirer og dagsturer. Noen eksempler på aktiviteter vi skal invitere 
barna med på er hyttetur i vinterferien, 2 uker med aktivitetsdager i sommerferien, 
sommerleir i sommerferien, hyttetur i høstferien og mini-leir før jul. Vi skal i tillegg ha flere 
mindre arrangementer, som dagstur til Akvariet, akedag og frilufts- og førstehjelpsdag. På 
våre leirer har vi et variert opplegg utformet av frivillige ut fra barnas ønsker. Vi jobber tett 
med United World College (UWC) Red Cross Nordic/Hauglandssenteret, og har veldig gode 
erfaringer med svært innholdsrikt program ved opphold hos dem.  
 

• I 2022 satser vi stort på frivilligheten. Vi har nettopp flyttet inn i nye lokaler, og ønsker å 
benytte det nye Fellesverket til frivilligkvelder der frivillige får faglig og sosialt påfyll. Vi har 
planlagt å jobbe med Hjelpekorpset for å lage en skreddersydd opplæring for de frivillige, 
med fokus på førstehjelp for barn, førstehjelp i naturen og trygghet ved/i vann. Parallelt vil vi 
jobbe for å videreutvikle våre sikkerhets- og beredskapsrutiner, slik at frivillige i enda større 
grad kan organisere og gjennomføre aktivitet selvstendig. Ved å styrke frivilligheten frigjør vi 
også kapasitet til å kunne ha et enda større aktivitetsnivå, og spisse våre tilbud for å dekke 
barnas behov enda bedre. 
 

• Vi skal i 2022 jobbe med rekruttering og opplæring av frivillige, og kvalitetssikring i aktivitet 
med spesielt fokus på kompetanseheving blant frivillige når det gjelder beredskap, 
førstehjelp og trygghet ved/i vann. Det er allerede planlagt flere kurs og fagsamlinger med 
øvrige BARK-grupper og sammen med Ferie for Alle i Hordaland, da vi har mye til felles. 
Rekruttering av frivillige skjer hovedsakelig gjennom frivillig.no, Bergen Røde Kors sin 
Facebook-side og mottakssystemet. Vi ønsker i 2022 å også delta på aktuelle arrangementer 
for å promotere arbeidet vårt og rekruttere frivillige. Ivaretakelse av frivillige er utrolig viktig, 
og vi jobber for at alle frivillige skal føle seg trygge i aktiviteten. Vi bruker god tid til samtaler 
med nye frivillige, for å avklare forventninger med det samme. Videre er vi opptatte av 
oppfølging underveis, samt å skape et godt miljø hvor de frivillige trives og føler seg verdsatt 
og inkludert. Her er det spesielt viktig å se den enkelte frivillige og å gi folk muligheter til å 
utvikle seg selv gjennom økt ansvar, kurs og kompetanse. Samtidig ser vi verdien av de små 
tingene, som å ta oss tid til å skrive et personlig julekort til alle de frivillige hvert år – det er 
med på å skape tilhørighet og fellesskap, samtidig som at det minner de frivillige på hvor 
viktig innsatsen deres er. 
 

• Barn bør bli sett, hørt og tatt på alvor.  - og det er viktig for oss at aktivitetene foregår på 
barnas premisser. Vi er opptatt av å høre med barna selv hvordan de opplevde en aktivitet i 
etterkant av gjennomførelsen, og hva slags aktiviteter de kunne tenke seg i fremtiden. Ved 



 
 

begynnelsen av hver aktivitet, for eksempel den første dagen i påskeferien eller like etter 
ankomst ved leirsted i sommerferien, setter vi oss ned med barna og spør om hvilke regler 
de synes burde gjelde. De får selv skrive reglene på en tavle, og de voksne supplerer med 
andre BARK-regler. Ved lengre opphold, som overnattingsleirer, henger vi også opp en felles 
plan og går gjennom denne slik at barna skal føle seg trygge på hva som kommer til å skje. 
Felles evaluering/debrief etter en aktivitet er også viktig, og her liker vi å sitte i en sirkel slik 
at alle blir sett og hørt.  
 

• Vi sørger også for unges medvirkning og ivaretakelse av barnas perspektiv gjennom vårt 
mini-leder program, der tidligere BARK-deltagere som nå er ungdommer, er med på å 
planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter. Mini-leder gruppen består i dag av 5 
engasjerte tenåringsjenter, som sitter på mye erfaring rundt det å være barn - og det å være 
barn som deltar i BARK. De er en stor ressurs for både frivillige og ansatte, og taes med på 
aktivitet som en del av voksen-teamet/ledergruppen. Samtidig fungerer de som et godt 
bindeledd mellom barn og voksne, og barna ser veldig opp til dem. Gjennom mini-lederne 
oppfatter barna det som kult og gøy å bidra til å påvirke aktiviteten, enten dette er ved å 
komme med innspill og anbefalinger, eller å hjelpe et yngre barn å finne bamsen sin.  
 

• Vi er også opptatt av å hjelpe barna med å være selvstendige, og er veldig glade for å ha et 
miljø der alle hjelper til og bidrar til å skape gode stunder. Ved forberedelse av måltider 
inviterer vi alltid noen av barna til å bidra, og må ofte lage et system med ulike grupper som 
rulleres da de alle fleste har et stort ønske om å hjelpe til - spesielt hvis de ser andre gjøre 
det. Ved å hjelpe barna å gjøre ting selv, fremfor å gjøre det for dem, lar vi de oppleve 
mestring og selvstendighet. Dette er viktig når vi inviterer barn til å påvirke aktiviteten, og vi 
ser hvor mye de utvikler seg og bygger sin sosiale kompetanse gjennom å samhandle med 
andre barn. Vi bruker ofte samarbeidsoppgaver, som rebus i lag eller gruppe-stafetter, og 
inviterer ofte én eller flere barn til å "holde" en aktivitet. For eksempel spør vi ofte noen av 
de litt eldre barna om de har en energizer eller navnelek, og lar de kjøre den for de andre 
barna. Det er utrolig fint å se hvor mye barna bryr seg om aktiviteten og hverandre, og på 
overnattingsleirene i sommer opplevde vi flere ganger at barn som hadde hjemlengsel ble 
trøstet av de andre barna på rommet. Slik empati, ansvar og selvstendighet roses og 
oppmuntres, samtidig som at barna alltid vet at de voksne er der for dem. 
 

Røde Kors Ungdom- Treffpunkt og lokalråd 
§ Kompis: I 2022 ønsker Treffpunkt Kompis Bergen å videreføre og utvikle aktiviteten 

Onsdagshygge. Det vil være åpent for alle i målgruppen å delta på Onsdagshygge, men alle 
skal gjennomføre en Kompisprat med en frivillig og avklare forventninger til aktiviteten. Slik 
kan Treffpunkt Kompis i større grad treffe ungdom som ønsker å følge aktiviteten over tid og 
bli kjent med frivillige og andre deltakere. Nye deltakere får også tilbud om en fadderordning 
hvor de kobles med en frivillig i forkant av første aktivitet vedkommende deltar på. 
Onsdagshygge vil holdes en gang per uke 3-4 uker i måneden. Innholdet i aktiviteten 
fastsettes i samarbeid mellom frivillige og deltakere. Aktivitetene vil være åpne for alle i 
aldersgruppen. Vi etablerte et samarbeid med United World College (UWC) i Fjaler i 2020 for 
gjennomføring av en tur til Hauglandssenteret, og vi ønsker å gjennomføre flere turer i 2022. 
Treffpunkt Kompis Bergen ønsker også å gjennomføre en tur med Dale Oen Experience 
(DOE) i året som kommer. En onsdagskveld hver måned, holdes et frivilligmøte for å 



 
 

evaluere de siste ukene og planlegge de neste aktivitetskveldene. Det er også rom for faglig 
påfyll og teambuilding. 2020 og 2021 var koblingsarbeidet i stor grad preget av pandemien, 
og var mer utfordrende enn noen gang å gjennomføre. Koblingsarbeidet er derfor satt på 
vent enn så lenge, da det også ikke har vært et like stort ønske eller behov for dette blant 
frivillige og deltakere.  
 

§ Kompis: 2022 vil være det første fulle året med Treffpunkt som en paraplyaktivitet, og med 
hele tre underaktiviteter som aktivt drives. Målet er å utveksle erfaringer, deltakere, frivillige 
og ressurser, og skape et enda mer samlet Bergen Røde Kors Ungdom og Treffpunkt som alle 
har eierskap til. Treffpunkt Kompis kommer til å fokusere på å få opp antall deltakere til 
nivået det var på før pandemien og vil fortsette den stabile driften i de nye lokalene til 
Fellesverket. Vi vil også videreutvikle ressursgruppen, og gi dem enda mer innflytelse og 
innsikt i større deler av Røde Kors Ungdom og hvordan Treffpunkt Kompis driftes.  
 

§ Kompis: Treffpunkt Kompis inkluderer deltakere i frivilligheten ved interesse. 
Tilbakemeldingene fra disse ungdommene er at det oppleves godt å bli sett og anerkjent for 
sine ressurser. Dette er frivillige som av erfaring krever tett oppfølging i overgangen, men 
som utvikler seg til ressurssterke frivillige som blir godt likt av deltakere. Dette er også en av 
de eneste aktivitetene i Bergen Røde Kors som tar inn frivillige under 18 år, og er dermed en 
populær aktivitet blant unge som ønsker å engasjere seg. Dermed trenger ikke Treffpunkt 
Kompis å drive med like aktiv rekruttering av frivillige.  
 

§ Kompis: Frivillige er i tett kontakt med deltakere under aktivitet, og tar med 
tilbakemeldinger til frivilligmøtene. Deltakere kan også ta direkte kontakt med koordinator 
eller frivillige utenom aktivitet for å komme med tilbakemeldinger og forslag. 
Deltakermedvirkning sikres også ved at de fleste frivillige kom inn i aktiviteten som deltakere 
og dermed har god innsikt i aktiviteten fra en deltakers perspektiv. De frivillige møtes en 
gang i måneden for å evaluere den siste månedens aktiviteter, og se nærmere på de 
kommende aktivitetsdagene. Frivilliggruppen lager en tentativ plan for aktiviteter og møter 
som tar hensyn til bl.a. ferier, eksamensperioder og budsjettet i starten av semesteret, og 
gjør eventuelle endringer som trengs på frivilligmøtene underveis. Mellom frivilligmøtene 
diskuteres gjennomføring og bemanning av aktivitet, og de frivillige gjennomfører 
aktivitetene for egen maskin. Blant de frivillige er det også enkelte frivillige som har vært 
lengre med i aktiviteten og har ønske om å bidra ekstra, og disse er også med i en 
ressursgruppe. Ressursgruppen i Treffpunkt Kompis møtes 2-3 ganger i semesteret for å 
søke om midler, rapportere, se overordnet på aktiviteten og diskutere økonomi og 
aktivitetens utvikling. 
 

§ Student: Treffpunkt Student skal tilby studenter i Bergen en sosial møteplass som skal være 
et rusfritt lavterskeltilbud for alle studenter i Bergen. Treffpunkt student skal ha fokus på 
sosiale arrangementer av god kvalitet, gjerne aktiviteter en "typisk" student ikke alltid kan ta 
seg råd til. Eksempler på aktiviteter vi ønsker å gjennomføre er paddelturnering, hybelkurs 
(matlagingskurs), slalåmtur, hengekøyetur og speedfriending. Treffpunkt Student skal også 
tilby studenter i Bergen faglige arrangementer som er attraktive for studenter på tvers av 
studieretninger. Dette skal handle om blant annet bærekraft, frivillighet og humanitet. Dette 
kan være i form av spesifikke kurs, debatter, panelsamtaler og andre arrangementer.  



 
 

På sikt ønsker vi å lage en fast åpen møteplass på Fellesverket på dagtid, slik at studenter 
skal kunne komme innom på formiddagen for å lese, treffe andre studenter eller drive med 
gruppearbeid. 
 

§ Student: Treffpunkt Student var en helt ny aktivitet i 2021 som fikk en veldig god start, men 
som det ofte er med studenter har studieløp og utveksling ført til at hele ledergruppen 
byttes ut våren 2022. Lokalrådet i BRKU og frivillighetskoordinator setter ekstra ressurser for 
å opprettholde aktiviteten i Treffpunkt Student og rekruttere ny ledergruppe og frivillige i 
løpet av våren. Det lages fast aktivitetsplan for Treffpunkt Student slik at deltakerne har 
forutsigbarhet og vet når det vil komme nye aktiviteter slik at de kan planlegge sin 
deltakelse.  
 

§ Student: 2022 vil være det første året Treffpunkt Student rekrutterer frivillige, da fokus i 
2021 var å finne formen innad i ledergruppen og utforme aktiviteten og organisering. 
Lokalrådet og tidligere frivillige vil blant annet delta på Studenttorg og andre relevante fora, i 
tillegg til BRKU og Bergen Røde Kors’ digitale flater og kanaler, i tillegg til annonser på 
frivillig.no. Treffpunkt Student har møter cirka én gang i måneden, og vil spesielt på våren 
følges tettere opp av lokalrådet og frivillighetskoordinator. Det planlegges også en faglig og 
sosial samling for nye frivillige og ledergruppen i april. 
 

§ Student: Treffpunkt Student er en helt ny aktivitet, og da er medvirkning spesielt viktig for å 
forme aktiviteten videre og sørge for at den tar for seg målgruppens behov. Treffpunkt 
Student kommer til å bruke Instagram aktivt for å be om tilbakemeldinger fra deltakere og 
andre i målgruppen, og kommer til å bruke stand-muligheter som på Studenttorget for å 
samle inn innspill fra potensielle deltakere til aktiviteter, ønsker og tilbakemeldinger. Etter 
større aktiviteter som hytteturer og lignende vil det også sendes ut tilbakemeldingsskjema. 
 

§ Sykt Gøy: Aktiviteten arrangeres 3-4 lørdager i måneden på Energisenteret på Haukeland 
Universitetssjukehus. Aktivitetene planlegges av de frivillige etter ønsker og dialog fra 
ungdomsrådet Haukeland Universitetssjukehus og aktivitetsforslag fra frivillige. Eksempel på 
aktiviteter vil være: juleverksted, gresskarskjæring, bakedag, kreative verksted, gaming, 
boblefotballturnering, lege vs pasient-aktiviteter/konkurranser, foredrag, idrettsdag, 
svømming, spilledag o.l. De frivillige vil møtes jevnlig for å planlegge aktivitet og jobbe med 
kompetanseheving og briefing.  
 

§ Sykt Gøy: Det vil være fokus på videreutviklingen av Treffpunkt Sykt Gøy i 2022, og 
aktiviteten er allerede godt tatt imot av deltakerne. 2022 blir det første fulle året med 
aktivitet, og målet er å videreføre, forbedre og kvalitetssikre arbeidet som ble startet i 2021 
og skape en stabil frivilliggruppe og aktivitetsledere.  
 

§ Sykt Gøy: Treffpunkt Sykt Gøy tar i all hovedsak inn frivillige i puljer for å skape en helhetlig 
og godt sammensatt frivilliggruppe som utfyller hverandre. I 2022 prøves gruppeintervjuer 
ut med stor suksess, og etter dette begynner aktivitetsåret opp for fullt sammen med de nye 
frivillige. Det ønskes å rekruttere 10-15 nye frivillige i 2022. Det avholdes frivilligmøter cirka 
én gang i måneden, og er det ikke behov for at faglig påfyll erstattes den med en sosial 
aktivitet for de frivillige. Jevnlige frivilligmøter, sosiale arrangementer og middager, samt 



 
 

kursing av de frivillige, er essensielt for å skape et godt samhold i frivilliggruppen og eierskap 
til aktiviteten. Dette er spesielt viktig ettersom det er en helt ny aktivitet.  
 

§ Sykt Gøy: De frivillige kommer tett på deltakere i aktivitet, da det er høy konsentrasjon av 
frivillige per deltaker. Dette gjør at frivillige har rom til å snakke med deltakere og høre hva 
de tenker om ulike aktiviteter. Dette har vært et spesielt fokus ettersom aktiviteten er så ny, 
og frivillige og aktivitetsledere spør deltakere om tilbakemeldinger under og etter aktivitet. 
Aktivitetsledere er også i dialog med Glassblokkene og Haukeland Universitetssjukehus om 
tilbakemeldinger som deltakere eventuelt har kommet med til de for å utforme 
aktivitetsplanen. 
 

§ Lokalråd: Lokalrådet til Bergen Røde Kors Ungdom skal møtes en gang i måneden eller ved 
behov. Lokalrådet har ansvar for å arrangere frivilligkvelder og teambuildingaktiviteter for 
frivillige og aktivitetsledere. Gjennom påvirkningsgruppen jobber lokalrådet med å arrangere 
større arrangementer, som for eksempel markering av merkedager, høytider og andre 
hendelser og tematikk vi finner relevant, i henhold til politisk plattform. Lokalrådet er 
ansvarlig for å ta representasjonsoppdrag og være talspersoner for de frivillige og deltakere i 
BRKU. Vi er en stemme for ungdom i lokalsamfunnet og setter problematikk i 
lokalsamfunnet på dagsorden. Vi er som regel representert på samlinger på lokalt-, distrikts- 
og nasjonalt nivå. Lokalrådet er representert i lokalstyret og jobbet tett med aktivitetsledere 
og relevante ansatte for å drifte Treffpunkt-aktivitetene. Lokalrådet bistår aktiviteter og 
frivillige med kompetanse og støtte der det er behov. 
 

§ Lokalråd: Fokus for 2022 vil være å fortsette å bygge opp påvirkningsgruppen og de nye 
aktivitetene Treffpunkt Sykt Gøy og Treffpunkt Student, i tillegg til å skape et bedre samhold, 
samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av aktiviteter gjennom kurs, sosiale samlinger og 
lignende. Dette er spesielt viktig etter 2 år med begrenset aktivitet, mindre rekruttering og 
generasjonsskifte i lokalrådet. Spesielt veiledning av Treffpunkt Student kommer til å være 
et viktig fokusområde for lokalrådet for å sørge for at aktiviteten kan bli mer selvstendig i 
det kommende året. 
 

§ Lokalråd: Lokalrådet møtes ca. 1 gang i måneden for å planlegge kommende aktiviteter, 
evaluere og behandle andre saker, og kombinerer dette med middager, teambuilding og 
andre sosiale aktiviteter for å skape et godt samhold i rådet. Rådsmedlemmer får også 
mulighet til å delta på lokale, regionale og nasjonale samlinger i regi av Røde Kors Ungdom. 
Frivillige i Påvirkningsgruppen rekrutteres i all hovedsak gjennom deltakelse på aktivitet og 
kontakt ved interesse, eller ved direkte kontakt med lokalrådet gjennom sosiale medier. 
 

§ Lokalråd: Lokalrådet velges av Bergen Røde Kors Ungdoms medlemmer, og skal jobbe for 
både lokallagets medlemmer, frivillige og deltakere. Ettersom aktiviteten er av, for og med 
ungdom er det lett å komme i prat med hverandre, og barrieren mellom frivillig og deltaker 
er ikke så stor som i andre aktiviteter. Vi opplever at deltakere føler seg trygge på de 
frivillige, og at de tar kontakt om de har tilbakemeldinger, ønsker og spørsmål. Kampanjer i 
sosiale media eller på aktiviteter, for å be om tilbakemeldinger og ønsker til nye aktiviteter 
er et aktuelt virkemiddel for deltakermedvirkning. 



 
 
Gatemegling 

§ Hovedmålet for 2022 er å bruke Gatemegling som metode gjennom følgende tiltak:   
1. Gatemeglingsmetodikken skal benyttes av hele oppvekstfeltet for å forebygge og for å 
nedskalere konflikter i aktivitet  
2. Ha aktivitet for ungdom eller frivillige hver onsdag i tidsrommet kl 18-21 på Fellesverket.   
3. Ha jevnlig aktivitet i fengsel  
4. Være synlig i bybildet ved behov  
5. Følge tett opp på dagsaktuelle tematikker som engasjerer ungdom. 
 
Resultatmål for 2022:  
1. Årlig gi minst 250 ungdommer i Bergen opplæring i konflikthåndtering og megling.   
2. Finne kandidater til å bli ungdomsinstruktører. Ungdom skal få muligheten til å oppleve 
mestring og kompetanseheving under trygge rammer.    
3. Holde verksteder og sosial aktivitet i lavsikkerhetsfengselet og ungdomsfengselet i 
Bjørgvin 4. Holde miniworkshop eller hele konfliktverksteder som er tilpasset til ulike 
målgrupper. 
5. Ivareta samarbeidet med sentrale samarbeidspartnere som mobbeombudet, barnevernet, 
Konfliktrådet i Hordaland, Utekontakten, SLT-koordinator, politiets forebyggende tjeneste, 
Kriminalomsorgen, skoler og helsestasjoner 
6. Være et konkret tilbud til skoler i Bergen som opplever utfordringer med mobbing og 
konflikter, gjennom å tilby våre forebyggende konfliktverksteder og gjenopprettende 
forsoningsprosesser (megling).   
7. Sørge for at vi gjennom nyrekruttering og utdanning alltid har 15-20 frivillige instruktører 
til å holde konflikt- og meglerverkstedene for målgruppen.   
8. Gi de frivillige instruktørene faglig påfyll, trening og oppfølging gjennom å avholde 4 
instruktørsamlinger per år. Ved behov kan det holdes flere samlinger.    
9. Delta på nasjonale møter og samlinger for oppdatering og faglig påfyll  
10. Tilby miniworkshops for foreldre, ansatte i skolene og andre relevante 
samarbeidspartnere   
11. Drive med aktiv "felting" når det er behov. For eksempel med utekontakten før ferier, på 
ungdomsklubber med utfordringer eller på Fellesverket. 
 

§ 1. Samarbeide på tvers med NES og NES gjeld når det gjelder aktivitet for unge innsatte.  
2. Styrke de frivillige og rekruttere nye frivillige  
3. Utføre oppdrag hvor det er mest behov.  
 

§ Gatemegling sine aktiviteter er ikke mulig å gjennomføre uten våre dyktige frivillige 
instruktører. I 2022 vil vi ha mye fokus på oppfølging av våre frivillige, gjennom blant annet 
temakvelder, oppfrisking av øvelser og sosiale aktiviteter. Frivillige i Gatemegling blir ofte i 
aktiviteten over flere år, noe vi ønsker å opprettholde ved å bygge og ivareta et godt og 
sosialt fellesskap. Det er viktig at våre frivillige er trygge i rollen som instruktør i møte med 
ungdommen. Derfor ønsker vi å gi dem faglig påfyll for å ivareta og utvikle deres 
kompetanse. I 2022 har vi eksempelvis allerede et planlagt kurs i regi av ansatte fra 
ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel om kroppsspråk i konflikt og vold. Vi har som mål å ha en 
solid gruppe på 25 frivillige med 6 nye frivillige i år 2022. For å sikre at nye frivillige er egnet 



 
 

til instruktørrollen, jobbes det også nasjonalt med å utvikle et rekrutteringsverksted som skal 
kunne gjennomføres både fysisk og digitalt for å sikre egnede frivillige inn i aktiviteten. 
 

§ I Gatemegling er grunntanken at ungdom selv er best egnet til å løse konflikter på lavt nivå 
før de eskalerer til mer omfattende polarisering og voldsbruk. Derfor baserer aktiviteten seg 
på ung-til-ung-metodikk. Vi kaller våre aktiviteter for verksteder, da det nettopp jobbes 
sammen med ungdommene. De er selv med på å skape både samtaler og refleksjoner 
gjennom egen innsats. Selv om verkstedene følger et gitt oppsett, er ingen verksted like, da 
innholdet skapes sammen med ungdommene i den enkelte gruppe. Et viktig moment er at 
det også er frivillig å delta på Gatemegling og derfor god grad av deltakelse. Ungdommene 
deltar og utfordres på sine premisser. I oppstarten av hvert konfliktverksted etableres det et 
sett med regler i form av en arbeidsavtale som skrives på flippover-ark. Innholdet i denne, er 
det ungdommen selv som utarbeider, basert på hva som er viktig for dem. Arbeidsavtalen 
lages for å skape et rammeverk for gruppearbeidet som alle er enige om. Dette er med på å 
gi forutsigbarhet for gruppearbeidet, samt gi ungdommene en bevisstgjøring av hvilke 
verdier som er viktig for dem som en gruppe. Dersom deltakerne på verkstedet kan stille seg 
bak reglene, skriver de under med navnet sitt. Det at ungdommene selv er med på å utforme 
arbeidsavtalen er med på å skape en trygg arena der de opplever å bli sett og hørt. 
 
Underveis i verkstedenes løp, lar vi ungdommene evaluere opplegget ved at vi tar «runden» 
der de får komme med sine refleksjoner hvordan verkstedet fungerer og hva de har lært. 
Gatemeglingsinstruktørene tar betraktninger og innspill på alvor og tar de med videre i 
verkstedene. Dersom en gruppe eksempelvis kommer med innspill på at de trenger flere 
pauser, så legges det inn flere pauser. Instruktørene tar gjennomgående «grep» i 
verkstedene for å tilpasse til den enkelte gruppe og ungdommenes behov. Ved endt 
konfliktverksted svarer ungdommene på en anonym evaluering. Svarene her bearbeides 
nasjonalt og påvirker i stor grad hvordan Gatemegling utformer verksteder. 
 
Ungdommer som deltar på konfliktverksted, får også muligheten til å gå videre i 
Gatemegling sitt utdanningsløp. Ved å fullføre både meglingsverksted og instruktør-UNG 
verksted blir de ungdomsinstruktører som kan være med å lede verksted for andre 
ungdommer. Slik kan unge selv, under veiledning og støtte fra voksne instruktører, fungere 
som positive rollefigurer og meglere i sitt nærmiljø. 

Leksehjelp 
§ Styrke og opprettholde 5 leksehjelpsgrupper for ungdommer og 1 gruppe for voksne i 

videregående opplæring. Aktivitetene i hver gruppe gjennomføres ukentlig, gjennom hele 
skoleåret. Tirsdager og torsdager drives leksehjelp for ungdommer på Fellesverket, mens på 
mandager og onsdag holder gruppene til hovedbiblioteket i sentrum med 3-timersvakter 
hver gang. Utenom disse gruppene lokalisert i Bergen sentrum, driver vi en ekstra gruppe for 
ungdommer i Fyllingsdalen bydel som gjennomføres på Fyllingsdalen videregående skole 
med 2,5 timers varighet hver onsdag. Gruppen som er rettet mot voksne i videregående 
opplæring gjennomføres på Bergen Katedralskole (avdeling for voksenopplæring) 3 timer 
hver torsdag. I 2022 skal vi utvide leksehjelp på Fellesverket med 1 faggruppe. 
 

§ I 2022 ønsker vi å redusere negative konsekvenser av pandemien, og vil hjelpe ungdom 
tilbake til en hverdag hvor de opplever fellesskap, motivasjon og mestring. Vi ønsker å tilby 



 
 

elever en arena for å ta igjen tapt læring og tette hull som oppsto som en av konsekvensene 
av et svekket opplæringstilbud under pandemien. Vi vil utvide leksehjelp med en gruppe 
som kan fokusere på bestemte fag. Vi skal ha fokus på gjenoppbygging av 
leksehjelpgruppene til aktivitetsnivået før pandemien. Vi skal også jobbe mer med 
informasjonsarbeid og rekruttering til Digital leksehjelp og Sommerskole som supplement til 
ordinær leksehjelp. Vi ønsker å opprette tettere dialog og samarbeid med ungdoms- og 
videregående skoler i sentrumsområdet, for å finne nøkkelpersoner som kan bistå i å 
formidle tilbudet til elever. 
 

§ I 2022 vil vi ha fokus på å tilby faglig påfyll til våre frivillige og tett oppfølging av dem, for å 
styrke frivilliggruppen. Vi vil fokusere på målrettet rekruttering for å hente inn kompetanse i 
de fagene vi har behov for. To frivillighetskoordinatorer vil følge opp frivilliggruppen.  
Vi har aktivitetsledermøte hver sjette uke og aktivitetslederoppfølging. 
 

§ Vi tilbyr leksehjelp basert på det ungdommene selv har lyst til og trenger hjelp til å jobbe 
med. Både frivillige og koordinator har kontinuerlig dialog med deltakere om hva de har 
behov for og hva som opptar dem, slik at vi kan tilrettelegge deretter. 

Sommerskole 
§ Sommerskolen består av 2 uker med matteundervisning og norsk for minoritetsspråklige 

elever i samarbeid med Vestland fylkeskommune i skoleferien.  
Tiltaket omfatter 3 hovedgrupper: 
1. Yrkesrettet matte med mulighet å ta opp eksamen 
2. Studiespesialiserende rettet matte uten eksamenstilbud 
3. Norsk for minoritetsspråklige for elever i videregående skole med kort botid i Norge, og 
elever i overgang fra grunnskole til videregående opplæring 
 

§ Vi jobber for en helhetlig oppfølging av elever og et tettere samarbeid med ordinær 
leksehjelp. Som en negativ konsekvens av pandemien, forventer vi flere elever som sliter. Vi 
vil hjelpe dem slik: 
1. Motivere elever på leksehjelp til å melde seg opp til Sommerskole for å styrke seg faglig 
ved behov, spesielt elever med store kunnskapshull. 
2. Tett oppfølging under Sommerskole for å minske fravær og motivere elever til å fullføre.  
3. Motivere elever til å fortsette med å jobbe med forbedring av fagkunnskap ved bruk av 
leksehjelp resten av året etter Sommerskole. 
4. Motiverer elever til å prøve igjen selv om de styrker. 
5. Mer informasjonsarbeid om leksehjelptilbudet på skolene og linjer som er 
overrepresentert på Sommerskolen. 
 

§ Vi skal rekruttere flere matteassistenter, gjerne fra egne leksehjelpere i tillegg til nye 
frivillige. De nye får tilbud om å fortsette som frivillige resten av året som leksehjelpere, og 
blir fulgt opp. Sommerskole-frivillige inkluderes hele året ved å inviteres til felles sosiale 
sammenkomster og faglige samlinger med leksehjelpere. 
 

§ Det er frivillig å delta på Sommerskole. Elevene er med å medvirke ved å evaluere tilbudet 
og komme med tilbakemelding om deres behov. 



 
 
Arbeidstrening 

§ Vi deler aktiviteten Arbeidstrening i fire hovedkategorier:  
 
1. Vi tilbyr arbeidstrening for deltakere på Fellesverket, ungdom uten dagtilbud og i 
samarbeid med for eksempel Oppfølgingstjenesten eller NAV. Deltakere får tilpasset 
opplæring og arbeidsoppgaver på Fellesverket eller hos en ekstern samarbeidspartner i en 
bestemt periode på minst 1-9 måneder. Plan vil tilpasses individuelt, og kan innebære alt fra 
et par timer én dag i uken til samtlige timer flere dager i uken, både på dag- og kveldstid. 
Arbeidsoppgaver kan for eksempel inkludere innkjøp og bevertning til aktivitet, planlegging 
og forberedelse av aktivitet, samt diverse praktiske oppgaver.  
 
2. Praksisuker: Vi tilbyr praksisplass for 1-2 praksisuker for elever som går relevant 
fagutdanning på videregående skole. Arbeidet vil gi erfaring i organisasjonsarbeid med fokus 
på planlegging og gjennomføring av aktivitet for barn og unge.  
 
3. Praksisplass semester: Vi tilbyr praksisplass med 1 fast dag i uken over et semester for 
elever som går relevant fagutdanning på videregående skole. Bergen Røde Kors har også 
mer omfattende praksisplasser av ulik varighet for studenter i høyere relevant utdanning.  
Bergen Røde Kors ble også lærlingbedrift i 2020, og har i dag én lærling. 
 
4. I 2022 skal vi ha mange ungdommer innom oss i Arbeidstrening, og samtidig jobbe for å 
videreutvikle vårt tilbud. Videre skal det holdes kurs og opplæring, og vi skal delta på 
karrieredag sammen med Oppfølgingstjenesten. Vi skal også styrke vårt samarbeid med 
Årstad VGS, NAV, Matsentralen og Solneset Gård, og andre mulige samarbeidspartnere. 
 

§ Til sammen har vi for tiden tre hovedmål for utvikling i Arbeidstrening:  
1. Utvikle Kafé Kompis som konsept og gjøre grundig forarbeid for å kunne realisere 
drømmen om å forene Fellesverket Bergen sitt mattilbud og Arbeidstrening.  
2. Rekruttere flere frivillige til arbeidstrening og å gi disse god og relevant opplæring for å 
sikre at ungdommene får tett oppfølging på egne premisser, samt forankre aktiviteten i 
frivilligheten i større grad og fremme bruken av frivillighet som arbeidsmetode og 
treningsarena. 
3. Jobbe tett med eksisterende samarbeidspartnere for å nå ut til flere ungdommer i 
målgruppen, og etablere nye samarbeid for å favne enda bredere. 
  

• Frivillighet er den viktigste metoden og styrken til Arbeidstrening på Fellesverket. Både 
gjennom at deltakerne bruker frivillighet som arbeidsmetode, og ved at frivillige er med på å 
drifte aktiviteten i sin helhet. Vi ønsker i 2022 å rekruttere flere frivillige, spesielt i 
sammenheng med utviklingen av Kafé Kompis. For å gjøre dette vil vi basert på gode 
erfaringer fra andre Fellesverk gå målrettet ut for å rekruttere frivillige med kompetanse 
innen restaurant- og matfaget.  
 
Arbeidstrening har også et større fokus på kurs- og kompetansehevning. Alle deltakere på 
Arbeidstrening skal gjennomføre introduksjonskurset til Røde Kors i tillegg til kurs i 
førstehjelp og psykososial førstehjelp. De får også mulighet til å bli kurset i dialog- og 
konflikthåndteringsverktøyet Gatemegling. Dette kurset vil gjøre dem bedre rustet til å 



 
 

forstå og håndtere egne og/eller andres konflikter på en konstruktiv måte. De får også tilbud 
å delta på forskjellige kurshelger som arrangeres både internt og eksternt i Bergen Røde 
Kors. Videre ønsker vi å gi dem kompetanse innenfor søknad- og CV-arbeid, og hvis de har 
tanker om å starte på utdanning, så ønsker vi å kunne veilede dem i dette valget. Vi ble i 
2020 godkjent lærebedrift innenfor barne- og ungdomsfaget. Et viktig fokus for oss i dette 
arbeidet har da vært å tilby kvalitet og god oppfølging av lærlingene gjennom arbeid som er 
faglig og praktisk relevant og i tråd med læreplanen til barne- og 
ungdomsarbeiderutdannelsen. På denne måten er vi med på å oppmuntre og bidra til videre 
skolegang for elever som ønsker en alternativ læreplass. 
 

• Ved å la ungdommene selv være med å utforme sin plan og arbeidsoppgaver, samt direkte 
påvirke aktivitetene de bidrar til, er ungdom med på å forme tilbud rettet mot dem. Dette er 
uhyre viktig for å sikre at et tiltak treffer, og at det har en verdi. Etter endt deltakelse i 
arbeidstrening hos oss bruker vi alltid god tid på evaluering, slik at deltakere sine 
tilbakemeldinger blir tatt med i det videre arbeidet og kan komme andre til gode. Vi 
benytter oss også ofte av erfaringer og tilbakemeldinger fra andre som jobber med 
målgruppen, for å spisse vårt tilbud. Ved å ha møter både før, under og etter 
arbeidstreningen har vi mulighet til å ivareta deltakerne gjennom hele prosessen. Samtidig 
veier trivsel tyngre enn faglig utvikling, og vi jobber for at deltakerne skal trives på jobb hos 
oss. Derfor er vi åpne og imøtekommende, og som en del av teamet skal deltakerne føle seg 
likestilte.  
 
Vi er fleksible og tilpasningsdyktige, og ser at ungdommene setter pris på de varierte 
mulighetene vi tilbyr. Vi har i løpet av året hatt en mangfoldig ungdomsgruppe innom som 
deltakere, noe som legges merke til som positivt blant deltakere i øvrige aktiviteter. Vi ser 
god effekt av å ha ungdommer med ulik bakgrunn som deltakere i arbeidstrening, da dette 
gir flere ungdommer mulighet til å utvide sitt nettverk samtidig som at det motvirker at 
tiltaket oppleves stigmatiserende.  
 

Møteplassen 
§ 2022 vil bli det første vanlige driftsåret på en stund, og første hele år i nye lokaler. 

Møteplassen får dermed voksesmerter og skrur opp aktivitetsnivået og antall deltakere og 
frivillige ytterligere. Møteplassen har åpent mandag, tirsdag og torsdag kl. 16-19, her kan 
deltakerne ta seg en matbit, slenge seg i sofaen for en prat, høre på musikk, ta et slag med 
bordtennis, lese en bok og/eller stifte nye bekjentskaper. De nye lokalene er blant annet 
utstyrt med arcademaskiner, shuffleboard, air hockey, gaming på storskjerm, biljard og 
foosball. I tillegg har vi utvidet lokalene med en egen scene, inkludert profesjonelle løsninger 
for lyd og lys som kan brukes til alt fra konserter, kurs, teater, dans, film og mer. Deltakerne 
vil få mulighet til å delta i kulturaktiviteter tilpasset deres ønsker og behov både som 
publikummere, og som utøvere selv. 
 
Utekontakten i Bergen Kommune har allerede signalisert at de ønsker å arrangere neste års 
ungdomsfestival FOKAL i samarbeid med Fellesverket og den nye sceneriggen, og UKM 
planlegger også arrangementer hos oss i 2022. 
 



 
 

I løpet av året er det flere andre aktører som samarbeider med Møteplassen om å skape 
aktivitet, som blant annet Smaksverkstedet og Psykologistudenter Uten Grenser. 
 

§ I 2022 vil fokuset være å fortsette den stabile utviklingen Møteplassen har hatt siden flytting 
til nye lokaler. Med flyttingen har vi større kapasitet, og vil rekruttere enda flere frivillige for 
å kunne ta imot enda flere deltakere, og utvide åpningstidene med doble skift. Med flere 
frivillige vil også rekruttering og opplæring av flere gruppeledere være essensielt, og vi 
ønsker at det er minst 2 gruppeledere som er knyttet til hver åpningsdag.  
 
I tillegg til å bygge opp frivilligheten jobber vi med konseptet Kulturkok på Fellesverket, som 
er en serie med kulturaktiviteter innenfor Møteplassen. Hver 4.-6. uke arrangeres det 
kulturaktiviteter som graffitiworkshop, musikkurs og workshops, teater, slampoesi, konsert, 
åpen scene, jam, klestrykking, redesign og lignende. Vi jobber med flere ungdomstiltak og -
festivaler i Bergen om å være en del av deres tilbud. Her vil det også rekrutteres egne 
frivillige med ekstra interesse og kompetanse for musikk og kultur. 
 

§ Møteplassen er en populær aktivitet som er lett å starte opp i raskt, sammenlignet med 
mange andre aktiviteter som krever mye kursing før oppstart. De fleste blir frivillige etter å 
ha meldt generell interesse for å jobbe med barn og ungdom i Røde Kors, eller ved at de tar 
direkte kontakt med Fellesverket og Møteplassen fordi de har hørt om den spesifikke 
aktiviteten. Frivillige intervjues av koordinator for å finne ut om de er egnet til aktiviteten, og 
blir satt på en opplæringsvakt så snart politiattest er på plass. For å ivareta et best mulig 
sosialt miljø blir frivillige en del av en fast gruppe som jobber på en fast åpningsdag. Slik blir 
de frivillige tryggere på hverandre og rollen som frivillig, og de kan etablere gode rutiner seg 
imellom og gode relasjoner. Det arrangeres temakurs om Fellesverket og Møteplassen minst 
én gang i semesteret, som både nye og gamle frivillige inviteres til på tvers av grupper. Slik 
får også erfarne frivillige en oppfriskning, og nye synspunkt og diskusjoner med ferske 
frivillige. Hver gruppe skal ha en gruppeleder som har hovedansvar for oppfølging av sine 
frivillige og gjennomføring av aktivitet. Dette har det vært noe frafall på i 2021, og er et 
fokusområde i 2022. Vi ser at frivillige blir enda tryggere på sin rolle om de har en frivillig 
gruppeleder heller enn en ansatt, da de selv opplever at det er lettere å prøve seg frem 
heller enn å spørre om råd eller tillatelse. 
 

§ Fellesverket har en egen ekspertgruppe som består av 6 deltakere som har brukt tilbudet 
aktivt og tatt ekstra interesse i konseptet. Ekspertgruppen er med på de små og store 
avgjørelsene og utforming av både Møteplassen og Fellesverket. I tillegg til ekspertgruppen 
er frivillige, gruppeledere og koordinator åpen for forslag og tilbakemeldinger, og spør også 
deltakere aktivt om tilbakemeldinger under aktivitet, og gjennom Instagram-kontoen 
@Fellesverketbergen. 

Kors på halsen 
§ Svarsted Bergen vil i løpet av våren 2022 utvide antall vakter med åpningstider også på 

mandager. Slik oppnår vi ambisjonsnivået vårt om en økning til 10-12 vakter per uke dette 
året. Økt svarprosent er et sentralt fokusområde for Kors på halsen, på tvers av svarstedene. 
Høsten 2022 øker vi bemanningen på vaktrommet også med antall frivillige på hver vakt. Slik 
vil flere barn som kontakter Kors på halsen få svar på sin henvendelse og det vil korte ned 
ventetid i køen. Vi har oppfølging av alle frivillige hver 3 måned for å sikre at frivillige følger 



 
 

opp forpliktelsen til 2 vakter per måned.  
Januar 2022 innførte vi et nytt inntaks- og opplæringsforløp for nye frivillige til aktiviteten. 
Forløpet inkluderer en gruppesamtale som erstatter det tidligere individuelle intervjuet, 2 e-
læringsmoduler, 4 timer chatt-opplæring og 4 timer opplæring i samtaleteknikk. Gode 
rutiner for forløpet og innhenting av tilbakemeldinger vil være et viktig fokusområde for 
våren 2022. En frivillig opplæringsgruppe har vært, og vil gjennom året være sentral for 
innføringen.  
 
I 2022 viderefører vi fagkvelder hvert kvartal knyttet til tematikk og fokusområde relevant 
for rollen i Kors på halsen. Fagkveldene kommer i tillegg til faglig påfyll på vaktrommet. 
Våren 2022 planlegger vi for 2 VIVAT- Kurs som kan romme inntil 60 deltakere totalt. Det 
planlegges også for ett kurs i løpet av høsten 2022 for 30 frivillige. Vi vil etter en tid preget 
av smittevernsrestriksjoner invitere til deltakelse med fysisk oppmøte, også på sosiale 
arrangementer for å øke trivsel og samhold.  
Nytt opplæringsforløp for gruppelederne ferdigstilles i løpet av våren 2022, og vi håper på å 
rekruttere og beholde flere gruppeledere gjennom god opplæring og oppfølging. 
Gruppeledere vil få tilbud om 4 gruppelederworkshop i løpet av 2022, med fokus både på 
det faglige og sosiale.  
 

§ I 2022 ønsker vi at Kors på halsen Bergen i større grad blir en frivilligstyrt aktivitet, til tross 
for bestemmelsen om at det alltid skal være ansatte til stede på vaktrommet. Vi tenker det 
er nyttig å videreutvikle gruppelederrollen med økt ansvar og kompetanse. Vi vil også legge 
til rette for økt selvstendighet i opplæringsgruppen fra høsten 2022. 
 

§ Kors på halsen Bergen har som mål å ha 90-110 aktive frivillige ved utgangen av 2022. 
Rekruttering av frivillige vil hovedsakelig vektlegge digitale mediekanaler. Vi ser muligheten 
for å endelig være til stede på karriere- og utdannelsesdager for høyere utdanning. Kors på 
halsen vil som tidligere drive aktiv og synlig rekruttering i Bergens bybilde gjennom plakater, 
noe som i 2021 ga gode resultater og som vi ønsker å videreføre. Gjennom året ønsker vi å i 
større grad etablere samarbeid med partnere, kompetansesentre og fagforeninger som kan 
bidra i rekrutteringsarbeid for å nå ut til potensielle frivillige som kan og vil jobbe med 
forebyggende arbeid og barn og unge. 
 
Gjennom det nye inntaks- og opplæringsforløpet ønsker vi at nye frivillige skal få god 
informasjon og kompetanse som bidrar til økt trygghet og kvalitet i samtalene. Oppfølging i 
inntaks- og opplæringsforløpet er sentralt for at frivillige kan gjennomføre et krevende 
forløp på kort tid og at de opplever å bli godt ivaretatt som ny til aktiviteten. Frivillige møter 
mange utfordrende samtaler på vaktrommet. Det er avgjørende å gi god veiledning 
underveis på vakt og ivaretakelse i oppfølgingen etter utfordrende eller alvorlige samtaler på 
vaktrommet. Ansatte på vakt, også som ressurs for gruppeledere, bidrar til kvalitetssikring 
og en lavere terskel for oppfølging. Rutine for årlig trivselssamtale med alle frivillige vil 
videreføres i 2022, som er viktig for å ivareta frivilligheten. 
 

§ Kors på halsen samarbeider tett på tvers av svarsted Oslo og svarsted Bergen, også i møte 
med målgruppen. Etter en samtale med Kors på halsen kan barna fylle ut et 
tilbakemeldingsskjema om hvordan de opplevde samtalen med tjenesten. 



 
 

Tilbakemeldingene brukes aktivt opp mot frivilliggruppen og legger grunnlaget for utvikling 
av tjenesten og for forbedring av samtaleverktøy og bruk av struktur.  
Kors på halsen har også et ekspertpanel som jevnlig tester tjenesten, gir tilbakemeldinger, 
deltar i undersøkelser og bidrar i gruppesamtaler for nye frivillige og til fagkvelder. Basert på 
ekspertpanelet sine tilbakemeldinger kan vi forbedre metoden og kvaliteten i samtalene.  

Årshjul enhet Oppvekst 
Januar 
 
 

- Oppstart aktivitet- Rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige - 
Informasjon til årsrapport BRK - Rapportering Søknadsportalen - Planlegging av 
vinterferieaktivitet 

Februar 
 
 

-- Rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige - BRO og kurs - Planlegging av 
påskeferieaktivitet - Forberedelse til årsmøte BRK 

Mars 
 
 

- Vinterferieaktivitet - Søknader og rapportering - Planlegging av 
sommerferieaktivitet  

April 
 
 

- Årsmøte BRK - Påskeferieaktivitet  

Mai 
 
 

- Oppfølging og ivaretakelse av aktivitet, deltakere og frivillige – Markering av 
merkedager, 8.mai, 17.mai 

Juni 
 
 

Semesteravslutninger i aktivitet - Oppstart av ferieaktivitet – Informasjon til 
halvårsrapport BRK 

Juli 
 
 

- Sommerferieaktivitet - Ferieavvikling 

August 
 
 

- Avslutning sommerferieaktivitet - Oppstart aktivitet - Rekruttering, opplæring og 
oppfølging av frivillige – Planlegging av høstferieaktivitet 

September 
 
 

- Oppfølging og ivaretakelse av aktivitet, deltakere og frivillige 

Oktober 
 
 

- Kurs og opplæring - Høstferieaktivitet – Strategisamling BRK 

November 
 
 

- Aktivitetsplaner og budsjett - Søknader Søknadsportalen  

Desember 
 
 

- Markering av frivillighetsdagen - Semesteravslutninger aktivitet - 
Juleferieaktivitet - Søknader BUFDIR  

*Ordinær aktivitet følger året rundt og har i hovedsak oppstart fra andre uken av januar, avsluttes 
uken før skoleferien, startes opp igjen siste uken i august og avsluttes for året uken før juleferien. 
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1 Ledelse  
Bergen Røde Kors Hjelpekorps skal ha en tydelig og avklart ledelse, og en 
struktur med klare roller og ansvar.  
 
Mål og virkemidler 2022  

• Videreutvikle rutiner for beredskap og jobbe disse inn i alle ledd av organisasjonen for 
å sikre at responsen på aksjoner går effektivt uten å bruke unødvendig tid.  

• Sette i gang prosesser for å utvikle fremtidige ledere til korpset. Oppfordre kandidater 
til å gå kompetansehevende kurs og lederkurs.  

• Fortsette å styrke et aktivt fagledermiljø ved å gi større ansvar og bedre oppfølging.  

• Fortsette å arrangeres ressursgruppeworkshoper i forbindelse med budsjett, 
handlingsplan og årsrapport.  

• Fokus på å bruke ansattressurser i Bergen Røde Kors optimalt for å bedre 
administrativ oppfølging og avlasting for frivillige ledere.   

 

2 Økonomi  
Bergen Røde Kors Hjelpekorps skal ha god økonomiplanlegging og styring som 
også ivaretar langsiktige investeringer.   
 
Mål og virkemidler 2021  

• Ha gode rutiner som sikrer rask tilbakebetaling av refusjoner, klarlegge fremtidige 
investeringer med prioriteringer, og lage finansieringsplaner for disse.  

• Fortsette med god oversikt over utgiftsposter og faktureringsrutiner.  

• Følge opp ressursgruppenes budsjettstyring gjennom året. Kvartalsvis sende hver 
ressursgruppe budsjettrapport for å sikre at budsjettet blir fulgt.   

• Videreføre det gode samarbeidet med Bergen Røde Korsd.  
  

3 Medlemmer 
Bergen Røde Kors Hjelpekorps skal ha en inkluderende profil. Det skal være en 
jevn utdanning av nye medlemmer og det skal være gode rutiner for å ivareta 
alle medlemmer på en slik måte at flest mulig forblir aktive i korpset.  
 
Mål og virkemidler 2022  

• Det skal utdannes minimum 20 nye hjelpekorpsere i 2022. I god tid før start av nye 
kurs skal det ligge planer for oppfølging og inkludering av disse, med ansvarlige 
medlemmer definert.  

• Jobbe for å kartlegge forbedringspotensialet i BRKH og hvordan vi kan få 
medlemmene til å føle seg sett og hørt.  

• Jobbe aktivt med å bruke Føykely gjennom hele året.  

• I 2022 innrulleres aspiranter systematisk fortløpende. Vi skal gjøre vårt beste for å 
ivareta aspirantene i påvente av grunnkurs.  
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4 Ressursgruppe Vinter 
Vintertjenesten til Bergen Røde Kors Hjelpekorps skal ha fokus på vinterredning, 
med et spesielt fokus på fjellredningstjenesten på Kvamskogen. Erfaring og 
kompetanse herfra er viktig for beredskapen ellers i regionen. Behovet for vår 
tilstedeværelse er stor, både i forbindelse med skader og redningsaksjoner.  
 
Dagens aktivitets- og kompetansenivå må opprettholdes og utvikles videre. Det 
kan stimuleres til nye aktiviteter som publikumskurs og faglig 
kompetanseheving via samarbeid med andre redningsetater, hjelpekorps og 
Røde Kors Ambulansen Bergen.  
 
Bergen Røde Kors Hjelpekorps skal ha eiendom som er oppdatert til dagens 
standard og godt vedlikeholdt. Føykely skal være en velfungerende 
beredskapshytte til operativt arbeid.   
  
Mål og virkemidler 2022  

• Ha fokus på rekruttering av flere nye medlemmer som er interesserte i fjellredning og 
denne type friluftsaktiviteter.   

• Det skal kjøres opplæring og aktiviteter for medlemmene gjennom sesongen.   

• Utdanne flere ledere innen lagledelse og aksjonsledelse vinter.   

• Være en pådriver og sørge for utvikling av vintertjenesten i hele område 2.   

• Ha som mål å utdanne to personer innen Fagleder skred.  

• Vintergruppen skal arrangere KSOR Vinter på Kvamskogen og koordinere denne 
aktiviteten med korpsene i område 2.   

• Det skal gjennomføres minimum fire dugnader på Redningshytten Føykely i 2022.   

• Føykely skal være bemannet hver helg gjennom vintersesongen, samt vinterferie og 
påske.   

 
 

4.1 Depot, vinter   
Vintergruppen skal å ha et ryddig, oversiktlig og velfungerende utstyrsdepot på Føykely. 
Utstyret skal være moderne og imøtekomme de utfordringene mannskapene får på 
vakt i vinterfjellet.   

  
Mål og virkemidler 2022  

o Varetelling og kontroll av utstyr skal gjennomføres to ganger i løpet av 
sesongen.   

o Vi skal opparbeide gode rutiner for vedlikehold av utstyr.  
  

4.2 Rapport- og rutineansvarlig, vinter   
Vintertjenesten skal ha gode rutiner for lagring og rapportering.  

  
Mål og virkemidler 2022   

o Alle vaktledere skal være godt informerte om gjeldende rutiner.  
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o Gjeldende rutiner skal kontinuerlig oppdateres og vedlikeholdes.   
o Det skal avholdes ett vaktlederkurs for alle vaktledere.   

   
 

4.3 Redningshytten Føykely   
Redningshytten Føykely skal jevnlig vedlikeholdes slik at den holder dagens standard.   

  
Mål og virkemidler 2022   

o Hytten og scootersal skal males.    
o Videreføre etablering av uteplass.  
o Det skal holdes fokus på renslighet av sengetøy, og alt sengetøy skal sendes til 

rens ved endt sesong.   
o Oppgradere trappenedgang til kjeller  
o Ta forefallende innvendig arbeid   

   

4.4 Scootergruppen   
Snøscooteravdelingen er en viktig ressurs for å kunne opprettholde avtalen med Kvam 
kommune “Sikre infrastruktur, tilkomst og varelevering for hytteeiere i 
Furedalen/Mødalen”. Bergen Røde Kors Hjelpekorps har videre forpliktet seg til et 
sanitetsansvar ved “Furedalen Alpint”. For å ta vare på disse forpliktelsene er det viktig 
at snøscootergruppen er en dynamisk gruppe, har lokale kunnskaper, kjøreferdigheter 
og driver utvikling av nye aktive snøscootermedlemmer.   

 
Mål og virkemidler 2022   
o Rulleringsplanen som ble vedtatt i 2019 skal følges. Dette er for at verdien av 

snøscooterne blir opprettholdt og slik at utstyret blir ivaretatt på en 
profesjonell måte. Etter rulleringsplanen skal man bytte snøscooter i 2022.   

o Øke kompetansen til nye og eksisterende sjåfører ved tema treninger gjennom 
øvingsplanen som er godkjent av politiet. Snøfartsverket kan benyttes til 
kompetanseheving.   

o Utdanne nye scootersjåfører ved behov.   
o Avholde ett oppstartsmøte før sesongen for alle scootersjåfører.    
o Det skal avholdes en oppfriskningskurs for alle scooter 1 sjåfører.   

  
  

5 Ressursgruppe søk og redning  
Bergen Røde Kors Hjelpekorps skal ha medlemmer med mye kunnskap og høy 
kompetanse innen søk og redning. Medlemmene skal oppfordres til å ta kurs og 
videreutvikle sin kompetanse.  
   
Mål og virkemidler 2022  

• Arrangere øvelser av ulik størrelse for å opparbeide og holde ved like kunnskap blant 
medlemmene.  

• Arrangere KSOR-kurs etter korpsets behov.  



 

 5 

• Skape rom for å sikre erfaringsutveksling og fange opp forbedringsforslag i etterkant 
av aksjoner og øvelser.  

• Skape faglig engasjement innen søk og redning.  

• Jobbe for forbedring og utvikling av rutiner og optimal bruk av redningsutstyr i 
krevende redningsoppdrag.  

  
  

5.1 Fagleder vannredning  
Bergen Røde Kors Hjelpekorps skal ha medlemmer som kjenner til bruken av 
vannredningutstyr og som har kompetansen til å utføre strandsøk og overflatesøk på 
en sikker og effektiv måte.  

  
Mål og virkemidler 2022  

o Oppgradere deler av utstyrsparken for vannredning (hjelmer og 
redningsvester)  

o Drive opplæring på Rescuerunneren slik at så mange som mulig blir utsjekket 
fører eller hjelpemann på den   

o Holde kurs i båtførerprøven etter behov for egne medlemmer og eksterne 
medlemmer (fra andre korps)   

o Mål om å utdanne minst 10 nye med KSJØ og fem nye med VSJØ i 2022  
o Bidra til å øke den generelle kunnskapen til medlemmene rundt vannredning 

med korpskvelder og fagkvelder.  
o Det skal lages ett utsjekksystem for førere og hjelpemann på Rescuerunner. 

  

6 Ressursgruppe Beredskap  
Bergen Røde Kors Hjelpekorps skal ha medlemmer som er klare til innsats året 
rundt – ikke bare til leteaksjoner, men også ekstraordinære hendelser. BRKH 
skal ha kompetanse, ressurser og utstyr til å gjennomføre oppdragene vi blir 
utkalt til, samt ivareta medlemmer under og etter aksjoner.   
   
Mål og virkemidler 2022  

• Løpende ha oversikt og vedlikehold av utstyr vi har i hjelpekorpset.  

• Øke bruk av beredskapsvakter under krevende og langvarige aksjoner.  

• Opprettholde og skape nye rutiner for bruk av utstyr og transportmidler innad i 
BRKH.  

 

6.1 Depotleder   
Bergen Røde Kors Hjelpekorps skal ha et depot som er godt organiserte og utstyrt. 
Beredskapsutstyr skal være enkelt å finne og effektivt å hente ut. Våre lokaler skal være 
godt vedlikeholdte og lette å holde rene og ryddige.  

   
Mål og virkemidler 2022  

o Rydde og omorganisere depot i Sandviken til å fungere som et depot for 
andreinnsats på en oversiktlig og intuitiv måte, og til å fungere som 
suppleringslager for utstyr i Kroken.  
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o Få i gang og opprettholde et godt samarbeid med de faggruppene som har sitt 
utstyr på depot i Sandviken og i kroken for å lettere kunne optimalisere og 
benytte arealet som er tilgjengelig.  

o Fortsette det gode arbeidet med å optimalisere Kroken som beredskapsdepot, 
for å sikre en effektiv og rask respons på hendelser.  

o Utstyr skal vedlikeholdes, fornyes og ved behov resertifiseres i samarbeid med 
relevante faggrupper.  

o Skape en ny kultur i hjelpekorpset der depot i Sandviken og kroken skal holde 
samme standard når det kommer til organisering, rydding og vedlikehold.  

  
  

6.2 Fagleder transport   
Transportfagområde er en resurs til bruk for hjelpekorpsets medlemmer. Transport har 
til rådighet tre biler, som er operative, tre tilhengere og en avtale med bildeleringen i 
Bergen.  

  
Mål og virkemidler 2021  

o Rutinene som er for bruk av biler i BRKH skal følges nøyere opp, spesielt under 
punktet “renhold av bilene”   

o Det skal utarbeides en oversikt (Årshjul) der vedlikehold og service av bilene 
skal være lett å finne)  

 

6.3 Fagleder samband    
Bergen Røde Kors Hjelpekorps skal ha som mål at alt sambandsutstyret til enhver tid 
skal være operativt. Rutiner skal være gode, oppdaterte og tilpasset behov. Mannskap 
skal alltid få tilstrekkelig opplæring og trening. BRKH skal være i forkant når nye rutiner, 
nytt utstyr og nye bruksområder innføres.  

  
Rutiner og opplæring:  

o Jobbe aktivt med å dokumentere rutiner, instrukser, og materiell.  
o Dokumentasjon og skjemaer skal være lett tilgjengelig for alle.  
o Ligge i forkant når nye løsninger kommer.  
o Arrangere kurs i kvalifisert samband for aspiranter ved behov.  
o Arrangere opplæring i bruk av nettbrett for aktive medlemmer.  
o Lage nye rutiner for utstyr som blir brukt ved sanitetsvakt og gjøre dette lett 

tilgjengelig for alle.  
o Samarbeide med relevante ressursgrupper om rutine rundt bruk av 

sambandsutstyr på depot og i Kroken for å sikre brukervennlighet og 
vedlikehold.  

o Lage nye rutiner for sambandsutstyr som blir brukt ved søk og 
redningsoppdrag. Disse skal bli lett tilgjengelig for medlemmer.  

  
Materiell:  

o Alt utstyr som er i bruk, skal repareres og kompletteres fortløpende.  
o Avklare videre fremtid for analogt utstyr.  
o Aktivt søke forbedringer av utstyret.  
o Være tidlig ute når nettbrett blir en del av utstyret for søk og redning.  
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o Organisere utstyr og materiell basert på aktivitet og behov.  
o Skaffe nødvendig utsyr for å arrangere interne kurs.  
 

  

6.4 Ettersamtale  
Undergruppe Ettersamtale skal fungere som et profesjonelt og faglig forsvarlig 
oppfølgingstilbud for medlemmer som erfarer stressreaksjoner i forbindelse med 
krevende eller ubehagelige hendelser i oppdrag for Røde Kors/Hjelpekorpset, 
eksempelvis på aksjon eller sanitetsvakt.  
  

6.4.1 Rutiner og retningslinjer  
o Sikre at rutiner og retningslinjer blir fulgt i tråd med nasjonale og lokale 

føringer  
o Evaluere og eventuelt justere gjeldende rutiner og retningslinjer tilpasset 

lokale forhold og samarbeid med korpsledelsen  
  

6.4.2 Opplæring, vedlikehold og formidling  
o Fortsette med regelmessige fagmøter med tett veiledning og relevant 

casearbeid for å vedlikeholde ferdigheter og motivasjon  
o Fortsette å sikre kvalitet i gjennomføring av ettersamtale i samsvar med 

kompetansekrav, rutiner og retningslinjer  
o Fortsette å være et fagforum som forholder seg til oppdatert fagkunnskap og 

kan diskutere, formidle og bidra i aktuelle problemstillinger internt i BRKH, 
samt i område 2  

o Avholde korpskveld med informasjon om ettersamtale og dens hensikt i 
henhold til kunnskap om egen psykisk helse og selvivaretagelse som medlem  

o Integrere kunnskap og tilbud om ettersamtale som en del av den obligatoriske 
kursopplæringen av nyrekrutterte medlemmer inn i BRKH  

o Sende nye medlemmer på nivå 1 kurs, samt aktuelle kandidater på nivå 2 kurs  
o Etter behov holder leder faglig relevante kurs- og kompetansehevende tiltak 

for undergruppen, evt. ved forespørsel også internt i BRKH  
  

6.4.3 Mål   
o Fortsette proaktivt tilbud om ettersamtale til medlemmer med behov for 

oppfølging  
o Fortsette å informere om og aktivt opplyse om ettersamtaletilbudet til 

medlemsmassen, med særlig fokus på lag- og aksjonsledere, samt øvrige 
medlemmer  

o Fortsette dialog med seksjonsleder omsorg angående videre forankring av et 
helhetlig tilbud på distriktsnivå  

o Fortsette dialog, samt jobbe mot et tettere samarbeid med korps i område 2   
o Fortsette å være et samlingspunkt for medlemmer i undergruppe ettersamtale 

med kursnivå 1 og 2, og som er (under) godkjenning for å være 
ettersamtaleleder  

o Fortsette å sikre sosialt samhold, trygghet i faget og motivasjon for deltakelse i 
undergruppens aktiviteter  

o Utlyse verv til nestleder og to-tre nye medlemmer   
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o Kontinuerlig kvalitetssjekk av systemets anvendelse og fungering som et 
helhetlig oppfølgingstilbud  

 
 

7 Ressursgruppe sanitetsvakt 
Røde Kors Bergen Hjelpekorps skal være en kompetent og profesjonell 
leverandør av førstehjelpstjenester til store og små kultur-, idretts- og 
samfunnsarrangement i Bergen kommune.  
   
Mål og virkemidler 2022  

• Fortsette å videreutvikle rutinene som sikrer erfaringsoverføring for arrangement fra 
år til år  

• Formalisere og utarbeide vaktlederrollen med å knytte den til rammeverket fra LSOR 
(PIKSIB, SNE), for å sikre kvalifisert gjennomføring av større arrangement.  

• Kontinuerlig evaluere og eventuelt oppdatere gjeldende rutiner rundt sanitetsvakter.  

• Samarbeide med RG Beredskap og andre relevante RG om rutiner rundt bruken av 
depot for å sikre brukervennlighet og vedlikehold.  

• Med jevne mellomrom evaluere tjenestene vi tilbyr, og se etter forbedringsområder.  

• Gjøre det mer intuitivt for nye medlemmer å kunne delta på sanitetsvakter ved å 
oppdatere eller utarbeide en ny stående 5PO.  

• Være tidlig ute med å legge ut arrangement i Kova, og oppfordre spesielt 
medlemmer med lav aktivitet til å gjøre comeback på en sanitetsvakt.  

• Være en pådriver for å fortsette det gode samarbeidet med våre nabokorps.  
  
  
  

8 Ressursgruppe opplæring  
Ressursgruppe opplæring er ansvarlig for rekruttering og utdannelse nye 
godkjente hjelpekorpsere, samt kompetanseheving av eksisterende 
medlemmer.  
  
Mål og virkemidler 2022  

• Øke antall godkjente medlemmer i hjelpekorpset ved å satse på to store aspirantkull 
som gjennomgår alle grunnkurs i løpet av året samt fortløpende inntak av nye 
aspiranter.  

• Sørge for økt kunnskap og interesse for førstehjelpsfaget.  
• Sørge for en aktiv instruktørgruppe.  
• Bygge opp en instruktørgruppe.  
• Avholde kurs i grunnleggende førstehjelp for lokalforeningen.  
• Avholde grunnkurs opp til to ganger i året, avhengig av retningslinjer og restriksjoner 

under pågående pandemi.  
• Holde opplæringsutstyr vedlikeholdt og oppdatert.  
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• Opprettholde frivillig aktivitet ved sosiale sammenkomster og fagkvelder. Se på 
digital løsning som alternativ for sosiale sammenkomster og fagkvelder under 
pågående pandemi.  

• Gjenoppstarte sosiale sammenkomster og fagkvelder.  
  

8.1 Fagleder Førstehjelp 
Mål og virkemidler 2022  

o Utarbeide fagplan for kvalifisert førstehjelp.  
o Arrangere minimum én regodkjenning pr kvartal, og legge til rette for 

forsvarlig gjennomføring under Covid-19 pandemien.  
o Holde og fasilitere fagkvelder i førstehjelp samt bistå til faglig opplæring i 

hjelpekorpset.  
o Legge til rette for digital gjennomføring under pågående pandemi.  
o Arrangere øvelser av ulik størrelse for å opparbeide og holde ved like 

kunnskap blant medlemmene.  
o Motivere medlemmer til Videregående førstehjelp (VFØR) og Avansert 

førstehjelp (AFØR). 
o Oppsøke kurs og samlinger for å holde seg oppdatert på førstehjelp i 

hjelpekorps.  
 

8.2 Instruktøransvarlig  
Mål og virkemidler 2022  

o Få instruktørgruppe 
o Assistere med Bergen Røde Kors opplæring ved å arrangere 3/5-timers 

førstehjelpskurs for medlemmer. 
o Assistere Hordaland Røde Kors med opplæring i førstehjelp gjennom 1-timers 

digitale førstehjelpskurs for medlemmer. 
o Ansvar for at hjelpekorpset kan stille med instruktører til andre kurs ved 

forespørsel. 
o Sørge for progresjon i instruktørenes faglige kompetanse ved å sørge for 

nødvendig praksis. Legge til rette for digitale løsninger under pandemi. 
o Ha oversikt over hvor mange kurs de ulike instruktørene har holdt og 

oppfordre til aktivitet i gruppen. 
o Opprettholde et sosialt miljø som gjør det kjekt å delta som instruktør. 
o Utrede behovet for teknisk førstehjelps- og forbruksmateriell og sørge for at 

det er oppdatert og klart til bruk. 
   
 

8.3 Aspirantansvarlig   
Mål og virkemidler 2022  

o Være kontaktperson for aspiranter og hjelpe på veien til å bli en godkjent 
hjelpekorpser. Ha tettere oppfølging og hovedansvar for kommunikasjon til 
aspiranter.  

o Motivere aspiranter til å bli mer på sanitetsvakter og sosiale arrangementer 
som for eksempel korpskvelder, kaffe på Ø9, aspirantkveld og tilrettelegge for 
digital løsning for sosiale arrangementer under pågående pandemi.  
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o Holde aspirantkveld en gang i måneden. Aspirantkveldene er ment for at 
aspirantene skal bli kjent med andre aspiranter og godkjente hjelpekorpsere i 
BRKH.  

o Tilrettelegge for digital løsning for sosiale aspirantkvelder under COVID-19.  
   
  

8.4 Kurs og kompetanse  
Mål og virkemidler 2022  

o Øke antall godkjente medlemmer i hjelpekorpset. 
o Få opp antall ID-kort i korpset. 
o Få undertegnede taushetserklæringer registrert i systemene våre og antallet 

opp. 
o Bistå lokalforeningen/distriktskontoret med å avholde kurs i grunnleggende 

førstehjelp for medlemmer.  
o Opprettholde den gode oversikten av medlemmene i hjelpekorpset i KOVA.   
o Avholde interne grunnkurs for hjelpekorpset opp til to ganger i året.   
o Holde opplæringsutstyr vedlikeholdt og oppdatert: Kurshefter og tilsvarende 

materiell til K-kursene.   
o Ha oversikt over kurstilbud og motivere medlemmer til å søke på kurs.  
o Arrangere flere mindre, interne ekstrakurs (for eksempel: “Samtale med 

personer i selvmordsfare”, Idrettskadekurs).  
o Legge til rette for digitale løsninger under pågående pandemi.  
o Fortsette med å utarbeide et rammeverk for å arrangere Idrettskadekurs og få 

til en idrettskadekorpskveld. 
 
 

9 Ressursgruppe Administrasjon og Drift 
Ressursgruppe Administrasjon og Drift skal sørge for at hjelpekorpset drives 
moderne og effektivt gjennom å sørge for at medlemmene trives, lett kan finne 
den informasjonen de trenger, og har enkle men trygge rutiner å forholde seg 
til.   
  
Mål og virkemidler 2022  
 

9.1 Korpskveld  
o Arrangere korpskvelder minst to ganger i måneden.  
o Hver ressursgruppe skal ha en faglig korpskveld i hvert semester.  
o Fortsette å holde fokus på faglig gode og inspirerende kvelder, i tillegg til å 

arrangere sosiale kvelder for å styrke hjelpekorpsets miljø.  
o Arrangere flere felles korpskvelder for område 2, både faglige og sosiale.  
o Teste ut månedlige sosialiserings-fredagskveld med servering for 

hjelpekorpset.   
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9.2 Korpshuset Ø9  
o Korpshuset skal opprettholdes som en arena for faglige og sosiale 

begivenheter og være tilgjengelig for hele korpset. Korpshusansvarlig skal 
være en pådriver for at lokalene tas i bruk av hele korpset.  

o Korpshuset skal være i kontinuerlig teknisk stand og det skal være utarbeidet 
rutiner for bruk og renhold. Ettersom vi ikke har en renholds avtale er det 
ekstra viktig at alle brukere av lokalet holdes bevisst på korrekt bruk.  

o Korpshuset skal holdes tilgjengelig for sosiale sammenkomster innad i korpset, 
både uformelle og planlagte arrangementer.  

o Anskaffe egen hjertestarter som vil være fast installert i lokalet.  
  

9.3 Web/Sosiale medier  
o Oppdatere Bergen Røde Kors Hjelpekorps sin Instagram.  
o Drifte websiden brkh.no.  
o Drifte Bergen Røde Kors Hjelpekorps sin Facebook side.   
o Ha én dag svarfrist på meldinger sendt av befolkningen på Facebooksiden 

hjelpekorpset.  
  

9.4 Nyhetsbrev  
o Sende du nyhetsbrev seks ganger i året for å informere medlemmer. 

  

9.5 Administrativt  
o Dokumentere og systematisere rutiner for hele hjelpekorpset.  
o Kontinuerlig jobbe for å forenkle og effektivisere rutiner.  
o Bistå ved budsjettarbeid, regnskapsføring og rapportering.  
o Bistå administrativ leder med refusjoner og kontroll med inn og utbetalinger.  
o Hjelpe medlemmer med hvordan de skal gå frem ved refusjoner, bestillinger 

og innkjøp.  
o Bistå ved søk av midler til hjelpekorpset.  
o Jobbe for at kontoret vi disponerer skal være utstyrt slik at det fungerer som 

arbeidsplass for dem som trenger å gjøre kontorarbeid, samtidig som at det 
lett skal kunne omstilles til et KO for aksjoner eller sanitetsvakter.   

o Gjennomføre en medlemsundersøkelse som kartlegger hvor medlemmer 
ønsker å bidra og hva de trenger av kompetanse.  

  

9.6 Sosialt  
o Nedsette egen prosjektgruppe som planlegger og gjennomfører Årsfest 2022.  
o Nedsette egen prosjektgruppe som planlegger og gjennomfører Blåtur 2022.  
o Bistå ressursgrupper med å legge til rette for sosiale arrangement dersom 

behov.  
o Selv ta initiativ til å samle medlemmer på sosiale arrangement.  

   
 



Det signerte dokumentet innholder
• En forside med informasjon om signaturene 
• Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
• Digitale signaturer

Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten 
garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet. 

Slik ser du at signaturene er gyldig
Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at 
dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke er endret etter signering.

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

Årsrapport 2021

•   CECILIE HAMMERSLAND, signert 08.03.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
•   KAY GUNNAR LINDNES, signert 07.03.2022 med ID-Porten: BankID
•   RANDI JOHANNE HAMMERSTRØM, signert 09.03.2022 med ID-Porten: BankID
•   TROND-ERIK BIRKELAND, signert 07.03.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
•   HILDE ULVIK HORDNES, signert 07.03.2022 med ID-Porten: BankID
•   GEIR KJELL ANDERSLAND, signert 07.03.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
•   MARIAN GUDDAL HANSEN, signert 07.03.2022 med ID-Porten: BankID Mobil



 

 
  

  

Å RSRÅPPORT 2021 
 
 
 
 
 
 

   

  

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:
•   CECILIE HAMMERSLAND, 08.03.2022
•   KAY GUNNAR LINDNES, 07.03.2022
•   RANDI JOHANNE HAMMERSTRØM, 09.03.2022
•   TROND-ERIK BIRKELAND, 07.03.2022
•   HILDE ULVIK HORDNES, 07.03.2022
•   GEIR KJELL ANDERSLAND, 07.03.2022
•   MARIAN GUDDAL HANSEN, 07.03.2022



 

  

Innhold  
 
Styreberetning ......................................................................................................................................... 3 

Forord ...................................................................................................................................................... 8 

Tjenesteforbedring og prosjekter for sykehjemmet ............................................................................... 9 

Årsrapport for seksjon pleie 2021 ......................................................................................................... 10 

Legetjenesten ........................................................................................................................................ 14 

Avdeling for kvalitet og terapi ............................................................................................................... 15 

Avdeling for aktivitet og frivillighet ....................................................................................................... 18 

Kjøkkenet ............................................................................................................................................... 20 

Teknisk Drift ........................................................................................................................................... 21 

Rapportering og måloppnåelse ............................................................................................................. 22 

  

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:
•   CECILIE HAMMERSLAND, 08.03.2022
•   KAY GUNNAR LINDNES, 07.03.2022
•   RANDI JOHANNE HAMMERSTRØM, 09.03.2022
•   TROND-ERIK BIRKELAND, 07.03.2022
•   HILDE ULVIK HORDNES, 07.03.2022
•   GEIR KJELL ANDERSLAND, 07.03.2022
•   MARIAN GUDDAL HANSEN, 07.03.2022



 

Styreberetning 
 
Virksomhet 
 
Bergen Røde Kors Sykehjem AS (BRKS), Ellerhusensvei 35, 5043 Bergen, ble stiftet i august 2011. 
Den 1. desember 2011 ble virksomheten i Bergen Røde Kors Sykehjem overført/videreført i det 
nye aksjeselskapet. Bergen Røde Kors hadde inntil da drevet sykehjemmet siden april 1969 som 
integrert del av sin virksomhet. Selskapet er et ideelt aksjeselskap heleid av Bergen Røde Kors.  
  
BRKS har 174 plasser som fordeler seg på 8 poster: 4 somatiske poster, 2 demensposter, en 
korttidsavdeling og en palliativ enhet med 8 plasser. Sykehjemmet har driftsavtale med Bergen 
kommune som disponerer alle våre plasser. Sykehjemmet har cirka 320 ansatte fordelt på rundt 
194 årsverk. Sykehjemmet har en bygningsmasse på omkring. 21 500 m2.  
  
Formål 
 
Sykehjemmets hovedoppgave er å gi tilbud om helhetlig og individuell behandling, pleie og omsorg 
til eldre mennesker som ikke er i stand til å mestre egen livssituasjon uten hjelp og støtte.  
  
Årsregnskap 
 
Regnskapet for BRKS viser et overskudd i 2021 på kr. 446 083, mot et overskudd for 2020 på kr. 704 
761 
 
Det fremlagte regnskap og balanse gir etter styrets oppfatning et korrekt bilde av sykehjemmets 
økonomiske stilling per 31.12.2021. Overskuddet er overført til annen egenkapital i sin helhet, med 
kr.446 083. Samlet kontantstrøm for Bergen Røde Kors Sykehjem i perioden har vært negativ med kr. 
2 009 267. Likviditetsbeholdning ved periodens slutt var på kr. 13 145 101. Kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter har vært positiv med kr. 2 377 813, fra investeringsaktiviteter negativ med 
kr. 4 387 080 og netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter har vært lik 0. 
 
Balanseførte pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2021 er kr. 18 585 960. Vi viser til nærmere omtale i 
note 8 til regnskapet. Det er usikkerhet knyttet til størrelsen på sykehjemmets fremtidige 
pensjonsforpliktelser, da avsetning til forpliktelsen bygger på forutsetninger om blant annet fremtidig 
lønnsvekst, G-regulering og rentenivå. Sykehjemmet har avtale med kommunen om dekning av 
premier til lønns- og G-regulering gjennom tilskudd i tillegg til avtalt årlig driftstilskudd. Tilskuddene 
avtales for ett år av gangen.  
 
Selskapets totale balanse var ved årsskiftet kr. 341 504 953, mot kr. 354 735 743 året før. 
Egenkapitalen var ved årsskiftet kr 49 384 817 noe som utgjør en egenkapitalandelprosent på 14,5 % 
 
Det har ikke vært hendelser etter balansedagen som har vesentlig betydning for det avlagte 
regnskap. 
 
Menneskelige ressurser og HMS 
 
Det følger av arbeidsmiljøloven §4-1 at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, både med tanke på 
det fysiske arbeidsmiljøet og det psykososiale. Virksomheten skal innrettes, og arbeidet 
organiseres på en slik måte at arbeidstakerne er sikret mot skader på liv og helse så langt dette lar 
seg gjennomføre. Bergen Røde Kors Sykehjem har satt som mål for helse, miljø og 
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sikkerhetsarbeidet å «arbeide for en helsefremmende arbeidsplass med et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø». 
 
Også gjennom 2021 har pandemien preget arbeidet ved sykehjemmet, dog ikke i samme grad som i 
2020. En slags normalitet har vokst frem, og ansatte og ledere har vent seg til en tilpasset måte å 
jobbe på. Pandemien har likevel preget arbeidsmiljøet ved BRKS, og det har vært et savn at viktige 
møteplasser har blir endret, forskjøvet, utsatt eller avlyst, noe det psykososiale arbeidsmiljøet bærer 
preg av. Ledelsen har tapt viktige møtepunkt med medarbeidere, og det gode samarbeidet på tvers i 
organisasjonen har blitt skadelidende.  
 
I juni ble det gjennomført en undersøkelse for å evaluere pandemiperioden med tanke på å lære av 
de erfaringene vi har gjort oss. Rapporten gav oss viktig innsikt i hva som har fungert bra, og hva som 
kunne vært bedre. I rapporten kom det blant annet frem at mange har opplevd at det har vært klare 
ansvarsfordelinger i organisasjonen og at kommunikasjon og informasjon har fungert etter 
forholdene bra. Det kom også frem at retningslinjene for håndtering av smitte var tydelige, og at det 
har vært et sterkt samhold på avdelingene. Ikke overraskende var den største rapporterte 
utfordringen knyttet til bemanning, og flere medarbeidere beskriver at de er slitne etter å ha vært i 
beredskap over så lang tid.  
 
På tross av pandemien og begrensningene den har satt, har BRKS gjennomført obligatorisk HMS-
opplæring for samtlige verneombud (40-timerskurs). I tillegg til å gi faglig påfyll, har dette også 
bidratt til en tydeliggjøring av verneombudsrollen. Det ble også gjennomført kurs i nærvær og 
sykefravær for verneombud og tillitsvalgte. Faste AMU-møter og den årlige vernerunden har blitt 
gjennomført etter planen. 
 
BRKS har de siste årene arrangert en «trepartsamling», en konferanse for samtlige verneombud, 
tillitsvalgte og ledere i organisasjonen. Dette har vært en viktig arena for samhandling, dialog og 
faglig påfyll. Samlingen for 2020 ble avlyst, så det var ekstra gledelig å kunne gjennomføre denne 
viktige møteplassen i 2021. 
 
Systemavvik  
 
I 2021 ble det meldt inn 299 avvik, det er 5 færre enn året før. Disse er fordelt på følgende 
sakstyper:  
  

 2019 2020 2021 
Uønsket hendelse  61  55 75 
Teknisk svikt  7  22 8 
Samhandling/kommunikasjon  5  8 7 
Personskade  22  13 6 
Legemiddelhåndtering  168  108 109 
Kvalitetsavvik  30  36 20 
HMS avvik  21  39 45 
Forbedringsforslag  9  6 9 
Brudd på etiske retningslinjer  2  1 3 
Brudd på branninstruks  9  4 4 
Annet  67  12 13 
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Sykefravær  
 
BRKS har et mål om å ha en nærværsgrad på 92% ved utgangen av 2022. I løpet av 2021 har 
sykefravær vært et fokusområde, og ledere i organisasjonen har jobbet godt og målrettet med 
nærværet. Det har vært holdt kurs om nærvær og sykefravær for tillitsvalgte og verneombud, og 
en avtale om bedriftsjordmor har blitt videreført. Det gjennomsnittlige korttidsfraværet for 2021 
ligger på 1,4%, resten gjelder sykefravær på over 16 dager. 
 

 2018 2019 2020 2021 
Sykefravær 12,3 11,1 12,2 10,9 

 
Å øke det generelle nærværet krever lederkompetanse, et jevnt fokus og tett oppfølging.  
 
Oppdatert IA handlingsplan for å forebygge sykefravær med mål <8% innen utgangen av 2022 
peker på følgende fokusområder: 

• Lederutvikling 
• Sykefraværsanalyse og målrettede tiltak på individ- og systemnivå  
• Gjennomføring av risikovurderinger og følge opp tilhørende handlingsplaner   
• Styrking av trepartssamarbeidet/fellesopplæring  
• Ergonomiske tiltak etter behov  
• Rådgivning/individoppfølging/støttesamtaler  

  
Medarbeiderundersøkelse 
 
I slutten av 2021 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant alle faste ansatte med 
stillingsprosent 20 eller høyere. Det jobbes nå med å behandle rapporten og resultatene som 
kommer frem. 
 
Likestilling og diskriminering 
 
«BRKS – et godt sted å være» handler også om å være en god arbeidsplass for sykehjemmets ansatte, 
uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, religiøs tilhørighet, livssyn og seksuell orientering. Å 
kunne legge til rette innenfor de rammene som er mulig for de av våre ansatte som av helsemessige 
årsaker trenger dette er en selvfølge. 
Tabellen nedenfor viser tilstand for kjønnslikestilling ved BRKS per 31.12.2021. Kvinneandelen blant 
våre ansatte utgjør rundt 87 prosent og andelen kvinnelige ledere utgjør i overkant av 84 prosent. 
Sykehjemmets ledergruppe består av i alt 9 medlemmer hvorav 2 er menn. 
 
For 2022 planlegges det å gjennomføre en grundig lønnskartlegging, samt en kartlegging av ansatte 
som går i «ufrivillig deltid»-stillinger. 
 

Kjønnsbalanse, antall Midlertidige ansatte, 
antall 

Foreldrepermisjon, 
oppgis i gjennomsnitt 

antall uker 
Faktisk deltid, antall 

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 
386 58 130 28 16 5 186 20 
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Tallene viser: 
Kjønnsbalanse: fast ansatte, timelønnede, ansatte med permisjon uten lønn, lærlinger, pensjonister 
(ringevikarer), vikarer for vakante og vikarer for ansatte – alle som pr 31.12 hadde et 
ansettelsesforhold hos oss. 
 
Midlertidig ansatte: lærlinger, timelønnede, pensjonister (ringevikarer), vikarer i vakante stillinger og 
vikarer for ansatte i permisjoner. 
 
Faktisk deltid: fast ansatte, vikarer i vakante stillinger og vikarer for ansatte i permisjoner. 
 
Ytre miljø  
 
Sykehjemmet forurenser ikke det ytre miljø.  
 
Finansiell risiko 
 
Det presiseres at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold.  
  
Markedsrisiko 
 
Sykehjemmet er ikke eksponert for vesentlig markedsrisiko ut ifra vår langsiktige avtale med 
Bergen Kommune.  
  
Kredittrisiko  
 
Inntekter er i det vesentlige tilskudd fra Bergen kommune som er regulert gjennom driftsavtalen.  
  
Likviditetsrisiko  
 
Hoveddelen av foretakets inntekter og kontantstrøm kommer gjennom faste inntekter fra Bergen 
kommune gjennom driftsavtalen, slik at risikoen ligger her i det vesentlige på å holde foretakets 
budsjetter.  
Renter og avdrag på langsiktig gjeld knyttet til nybygg og ombygning dekkes av Bergen kommune 
slik at Bergen Røde Kors Sykehjem er lite eksponert for likviditetsrisiko knyttet til finansiering.  
 
Pandemi 2021  
 
Det har påløpt ekstra utgifter knytt til pandemien i form av økt behov for smittevernutstyr, 
smittehåndtreing ved utbrudd og lønnsutgifter. Bergen Kommune svarte alle privat ideelle sykehjem 
den 18.05.20 med at 
«Institusjonen skal verken pådra seg tap [..] eller oppnå gevinst [..] som følge av økonomiske 
konsekvenser av koronasmitte. Det leges opp følgelig opp til kompensasjon som er betinge av 
omstendighet utenfor institusjonen kontroll.» 
 
Bergen Kommune i 2021 har bedt om å få tilsendt regnskap for merutgifter relatert til Covid for 
regnskapsåret 2021. BRKS anser det som en videreføring av avtalen som ble inngått mellom Bergen 
Kommune og de privat ideelle sykehjemmene tilbake i 2020, og at ekstra utgifter som en kan relatere 
og dokumentere at har en relasjon til pandemien vil bli dekket av kommunen. Det er forståelse for at 
institusjonene ikke skal berike seg på Covid, og vise til store positive driftsmarginer. Dette er ikke 
tilfellet for BRKS i 2021. 
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Alle utgifter har blitt ført mot eget prosjekt i regnskapet. BRKS har sendt inn en oversikt til Bergen 
Kommune over totale utgifter knytt til pandemien i 2021, med et beløp på kr. 2 224 998. Det er tatt 
avsetting i regnskap 2021 for dette beløpet. 
 
Fortsatt drift  
 
Driftsavtalen med Bergen kommune gir et inntektsgrunnlag for fortsatt drift ved sykehjemmet. 
Regnskapet er således avlagt under forutsetning om fortsatt drift.  
 
Ansvarsforsikring 
 
Det er tegnet styreansvarsforsikring for 2021 med en dekning på kr. 10 000 000 pr. skade og totalt 
i løpet av forsikringsperioden 
 
 
 
 
  
Bergen, dato 
 
  
_________________    _________________    _________________  
Geir Kjell Andersland    Randi Hammerstrøm    Trond Erik Birkeland  
Styreleder    
  
  

  Styremedlem      Styremedlem  

________________    ________________    ___________________  
Hilde Ulvik Hordnes    Kay Gunnar Lindnes    Marian Guddal Hansen  
Styremedlem    
  
  

  Styremedlem      Styremedlem  

__________________  
Agnes Bakke Murud    

      

Varamedlem         
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Forord  
 
Året 2021 har vi nå lagt bak oss. Et år som har vært både spennende og utfordrende, hvor vi har 
håndtert pandemiens ulike faser. Tirsdag 12. Januar 2021 må inn i minnebøkene til Bergen Røde Kors 
Sykehjem. Våre dyktige sykepleiere brettet opp armene og startet massevaksinering av pasienter og 
ansatte. Nå var det håp, glede og tårer for vi skal ta hverdagen tilbake.  
 
Våren 2021 er det fortsatt kohorter, men nå begynner gjenåpningen. Våre fantastiske frivillige 
begynner å komme tilbake i aktivitet – dere var dypt savnet og gjensynsgleden var tydelig.  
«Musikk for minnet» v/ Helga Lorentzen og blåsere fra Bergen Filharmoniske Orkester skapte en 
nydelig ramme rundt vår 17. Mai feiring. Plassen var full av glade ansatte og beboere som fremdeles 
var godt organisert i kohorter. Det var tydelig at solen og felleskapet gjorde godt. 
 

25. September klokken 16.00 åpnet Norge opp igjen. Gleden var stor på 
sykehjemmet, men det er krevende å finne tilbake til normalen igjen når en 
har stått i det så lenge. Men også her imponerte personalet meg med sin 
profesjonalitet.  
 
Pandemien slapp dessverre ikke taket og ut på senhøsten så var det på ny 
eksplosiv smitte økning i landet og Bergen. Det fikk vi også merke med 
meldinger om smitte hos ansatte og pårørende på ulike avdelinger. Heldigvis, 
med vaksine som «skjold» så ble konsekvensene svært begrenset for de 
fleste. 

 
I år avsluttes en lang epoke med samlokalisering. Bergen Røde Kors Sykehjem ved Stein Husebø 
opprettet Verdighetsenteret i 1998. I 2008 ble Verdighetsenteret en selvstendig stiftelse. 
Verdighetsenteret har gjennom årene blitt et nasjonalt, tverrfaglig kompetansesenter som forener 
kunnskap om palliasjon, demens, akuttmedisin, frivillighet og kultur i eldreomsorgen. Gledelig er det 
at Regjeringen har sett det viktige arbeidet som utføres og utvidet rammebetingelsene over 
statsbudsjettet til senteret. Verdighetsenteret flytter ut fra sykehjemmet 31.12.21 til nye flotte og 
tilpassede lokaler. Vi ønsker dem masse lykke til i arbeidet og gleder oss til videre samarbeid.  
Helt til slutt vil jeg igjen takke mine hverdagshelter ute i tjenesten. Jeg er dypt imponert over 
omstillingsevnen, ståpå-viljen og hvordan dere i praksis setter pasientene, beboerne og brukerne i 
fokus i alt dere gjør.  
 
I år har jeg spesielt lyst til å takke alle mine ledere og administrativt personell for at dere står på langt 
utover det forventede. Dere er superlimet i organisasjonen som bidrar til vår visjon «Vårt sykehjem – 
et godt sted å være» skal oppfylles. Tusen takk, dere er også mine hverdagshelter! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
______________________________ 
Morten Amundsen 
Administrerende direktør 
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Tjenesteforbedring og prosjekter for sykehjemmet 
 

Pasientsikkerhetsprogrammet 
 
I henhold til hovedmål i strategien vår skal vi være en framtidsrettet innovativ pådriver til økt kvalitet 
i sykehjemstjenesten. Som ledd i dette deltar Bergen Røde Kors Sykehjem i det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7», som drives av avdeling for kvalitetsforbedring 
og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.  Hovedmålet er å redusere pasientskader. 
 
Programmet består blant annet av følgende tiltak som er iverksatt:  
 
Tavlemøter: I 2021 var målet at alle avdelinger gjennomfører regelmessige tavlemøter, med fokus på 
de risikoområdene som primærkontaktene har avdekket i kartleggingsfasen. Fall og 
legemiddelhåndtering går mye igjen som risikoområde.  
 
Pasientsikkerhetsvisitt skal forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenestene. Hensikten er å 
legge til rette for samarbeid og dialog mellom leder og medarbeidere, hvor 
pasientsikkerhetsspørsmål er i fokus. I 2021 ble det ikke gjennomført pasientsikkerhetsvisitter på 
grunn av smitteverntiltak, dette gjenopptas i 2022. 
 
Pasientsikkerhetskonferansen 2021 
 
Konferansen fant sted 3. og 4. november og ble arrangert digitalt, og samlet mennesker fra helse- og 
omsorgstjenesten som er opptatt av pasientsikkerhet. Årets hovedtemaer var «I trygge hender» og 
«Sammen kan vi endre».  Det var to halve dager med inspirerende innlegg som motiverte til videre 
arbeid. Kvalitetssykepleier tilrettela for digital overføring i Dagligstuen på BRKS. Deler av ledelsen, 
avdelingsledergruppen og assisterende avdelingsledere deltok.  
 
Etikkarbeidet ved BRKS 
 
Et av handlingsmålene i strategien vår er å iverksette etisk refleksjon i hele organisasjonen. Dette 
målet jobber vi med på flere måter.  
 
Det er også 1-2 etikkveiledere på hver avdeling som har ansvar for etisk refleksjon i avdelingene. I 
2021 er det hovedsakelig etikkveilederne i avdelingene som har stått for den etiske refleksjonen i 
organisasjonen. Det ble arrangert to etikk-kafeer i løpet av året hvor tema var «Åpenhet om døden».  
 
 
TVEPS 
 
TVEPS er et samarbeid mellom universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Bergen kommune og 
Øygarden kommune der studenter samarbeider tverrfaglig rundt utredning av pasienter. TVEPS-
gruppene har tidligere fått møte og utrede to pasienter hver. I 2021 Hadde BRKS tre heldigitale 
TVEPS-grupper med pasient caser. 
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Årsrapport for seksjon pleie 2021  
 
Organisering, ledelse og samarbeid 

Pleieavdelingene ved Bergen Røde Kors Sykehjem er inndelt i 2 seksjoner; 
B- og C-blokk. B-blokken består av 4 somatiske langtidsavdelinger og 
korttidsavdelingen, totalt 114 plasser. C-blokken består av to 
demensavdelinger og Palliativ avdeling, totalt 60 plasser. Seksjonene ledes 
av seksjonsleder som rapporterer til direktør og inngår i sykehjemmets 
ledergruppe. Avdelingene ledes av en avdelingsleder og en assisterende 
avdelingsleder. Avdelingene er organisert i mindre grupper, og hver beboer 
har sin navngitte primærkontakt. Primærkontaktens ansvar er å koordinere 
beboerens pleie og oppfølging. Dette skal ivareta kontinuitet og individuell 
tilpasning. 
 
Ledergruppen i pleien består av 8 avdelingsledere og 2 seksjonsledere. 
Samarbeidet mellom seksjonene og avdelingene er godt, og i forbindelse 
med den årlige utarbeidelse av turnus vurderes fordelingen av fagpersonell 
mellom avdelingene i seksjonen.  Målet er at våre beboere skal har tilgang 
på riktig kompetanse til enhver tid.  Avdelingslederne møtes daglig til 
morgenmøte. Dette er en god arena for utvikling av samarbeid, hvor lederne diskuterer aktuelle 
problemstillinger knyttet til den daglige driften og finner løsninger i fellesskap.  
   
Årsverk, bemanning og pleiefaktor  
 
Pleieavdelingene ved BRKS har totalt 152,1 årsverk fordelt på sykepleiere og vernepleiere (54,81 
årsverk), helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere (79,28 årsverk) og pleiemedhjelpere (18 
årsverk). Bemanningsplaner og turnus er utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgte, og vi opplever en 
tett og god dialog mellom partene.  
 
Oversikt over pleiefaktor basert på bemanningsplaner: 
 

Avdelinger Gjennomsnittlig pleiefaktor 
Somatiske avdelinger 0,73 
Demensavdelinger 0,81 
Korttidsavdelingen 0,98 
Palliativ avdeling 1,35 

 
Pasientbelegg 
 
Pleieavdelingene ved sykehjemmet har i 2021 tatt imot 82 pasienter med langtidsvedtak. 
Korttidsavdelingen har behandlet 162 pasienter, og Palliativ avdeling har behandlet 106 pasienter i 
løpet av året. Pasientbelegget vårt totalt har vært 94,69 %.  Den ledige sengekapasiteten må sees i 
sammenheng med smittevernstiltak knyttet til pandemien som stenging av avdelinger og utsatte og 
avlyste overføringer av pasienter i fra sykehus og andre samarbeidsinstitusjoner. 
 
Håndtering av Covid-19 pandemien: vaksinasjon  
 
I tråd med helsemyndighetene og Bergen kommune sine anbefalinger har medarbeiderne våre fått 
tilbud om å ta oppfriskningsdosen på sykehjemmet. Vi opplever at de fleste har vært positive til 
tilbudet. Ca. 200 medarbeidere har takket ja til 3. dose av vaksinen i 2021. Vaksinedekningen er 
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generelt høy ved sykehjemmet. Av 403 er det 30 medarbeidere totalt som er uvaksinert. Flere disse 
har gjennomgått covid, eller kan ikke ta vaksine av medisinske årsaker. Resterende er fullvaksinert 
med 2 eller 3 doser. 
 
Pleieavdelingene i B-blokk 
 
B-blokken med totalt 114 plasser, har totalt ca. 90 årsverk, fordelt på 180 ansatte og ledes av 
seksjonsleder om har overordnet personal, fag- og resultatansvar for blokken. Samarbeidet mellom 
avdelingene i B-blokken er svært bra, avdelingslederne har stort fokus på å finne gode løsninger, og 
fordeler ressursene seg imellom. 

 
Oppsummering av året ved seksjonsleder Hilde Jonsgar Eikemo 
B-blokken fikk i mars 2021 ny seksjonsleder. Der har videre vært 
nyansettelse av avdelingsleder ved to av avdelingene (5B og 4B). I mangel 
av avdelingsleder på en av postene har der vært gjennomført alternativt 
lederskap gjennom teamledere inntil ny avdelingsleder var på plass i 
november. Ut over dette er rekrutering av helsepersonell og fagfolk en 
kontinuerlig oppgave. Dette er et område som vil fortsette uavhengig av 
pandemi og som vil trenge målrettet fokus fremover. Her jobbes det 
kontinuerlig med å skape gode grunnlag for gjennomarbeidede 
arbeidsplaner som skaper forutsigbarhet for drift, men også for stabilitet i 
de forskjellige ansattgruppene.  

 
2021 har vært et år preget av pandemi med påfølgende og kontinuerlige tilrettelegginger og tiltak for 
å sikre drift og omsorg i avdelingene. Det er et år som har krevd ekstremt mye av ansatte, beboere 
og pårørende. Det har vært en fabelaktig innsats i alle ledd for å opprettholde høyt nivå på pleie og 
omsorg. For å få dette til har andre satsningsområder måtte nedprioriteres. Fagutvikling og faglig 
fellesskap som kurs, undervisning, personalmøter og felles arrangement er noen områder som her 
må nevnes. Med slike nedprioriteringer øker da også risiko for tap av motivasjon og engasjement. 
Her kan det igjen bare berømmes hvordan kolleger løfter og støtter hverandre, beboere og 
pårørende ar vist forståelse og tålmodighet i lengre perioder med isolasjon og adskillelse.  
 
2021 har vært et år med mye søkelys på smittevern og håndtering av covid-19. Personalet har stilt 
opp, vært fleksibel og gjort en fantastisk innsats igjennom året.  
Vi ser frem mot et 2022 med fokus kompetanseheving, oppussing av noen av avdelingene våre, 
søkelys på arbeidsmiljøet og videre fokus på pasientsikkerhet.  
 
2021 har som 2020 vært et år preget av pandemi med stadige tilpasninger til nye tiltak og 
restriksjoner. Alt for å sikre at våre beboere, ansatte og pårørende skal oppleve at hjem og 
arbeidsplass skal være trygt. Men dette har vært krevende for alle grupper. Det har vært et 
sykefravær med et gjennomsnitt på 11 % gjennom hele året, det har vært utfordrende å rekruttere 
helsepersonell og hender i konkurranse med det øvrige helse Norge, det har vært preget av delvis 
eller hel nedstenging av aktiviteter for beboere, nedprioriteringer av faglig utvikling og felles 
samarbeid på tvers av grupper og avdelinger.  
 
På tross av tøffe tak, restriksjoner, nedprioriteringer, fravær m.m. kan det bare berømmes hvordan 
ansatte, beboere og pårørende sammen og på hver sin måte har vært tålmodige, støttet hverandre, 
gitt ros og omsorg. Videre har vi klart å engasjere hele 6 lærlinger, 2 helsefagarbeidere til 
videreutdanning i eldreomsorg, og en helsefagarbeider til desentralisert sykepleie bare i en seksjon. 
Vi har klart alle sammen å hente frem det lille ekstra for å sørge for at BRKS er «et godt sted å være».  
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Pleieavdelingene i C-blokk  
 
C-blokken består av 2 avdelinger for mennesker med langtkommen demens sykdom og Palliativ 
avdeling. Seksjonen har totalt 60 årsverk og seksjonsleder har overordnet personal-, fag- og 
resultatansvar. Kristine Heldal Sandvik sluttet som seksjonsleder i februar, og avdelingsleder ved 
Palliativ, Laila Skudal Ellingsen, ble konstituert i stillingen for perioden mars til august. May Britt 
Tyssen har vært leder for seksjonen siden september.  
 
Oppsummering av året ved seksjonsleder May Britt Tyssen 
 
Vi har lagt bak oss et nytt år preget av pandemien. 
Sykehjemsbeboere er en sårbar gruppe, og vi har alle kjent på 
bekymring for neste smitteutbrudd. Isolering krever ekstra 
ressurser. Dersom mange ansatte må i karantene samtidig, kan 
dette medføre mangel på kompetanse og hender til å utføre 
oppgavene. Smitteverntiltak som gruppeinndeling og unngå 
arbeid på tvers av avdelingene har vært nødvendig for å 
begrense smitten, men også skapt utfordringer for driften. 
Ledergruppen har derfor kontinuerlig jobbet med å forbedre og 
kvalitetssikre beredskapen vår. Avdelingsledere har håndtert 
smitteutbrudd, sikret bemanningskabalen og loset sine 
medarbeidere gjennom en arbeidshverdag med skiftende 
koronaregler og -restriksjoner. 
 
Våre medarbeidere gjør daglig sitt ytterste for å skape en aktiv og meningsfull tilværelse for våre 
beboere. Workplace oppdateres daglig med nye bilder, som gir oss innblikk i hverdagen ved 
pleieavdelingene. Smilende ansikter bak munnbind på spa (selvfølgelig med noe godt i glasset attåt), 
kaker en konditor verdig, sangstunder og sittedans er noen av kodakøyeblikkene. Det er gjennomført 
sommerfest og gårdsbesøk. For en drivkraft og engasjement våre medarbeidere har!  
 
Pandemien har medført omprioriteringer og utsettelser av planlagte aktiviteter. Vi startet opp et nytt 
fargeprosjekt ved palliativ avdeling i samarbeid med Mette Lorange, som vi gleder oss til å ferdigstille 
i løpet av 2022. Kompetanseutvikling innen demensomsorg er et annet viktig satsningsområde. På 
overordnet nivå har ledergruppen har laget et godt grunnlag med klare mål og prioriteringer for 
forbedringsarbeidet knyttet til organisering av helsetjenesten. Vi gleder oss til å ta fatt på mange 
spennende oppgaver i det nye året.  
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Strategi 
 

Bergen Røde Kors Sykehjem sin visjon er: «Vårt sykehjem – 
Et godt sted å være»  

 
Hovedmål for sykehjemmet er at vi skal ha pasienten i fokus 
i alt vi gjør. Pasientene våre skal oppleve sykehjemmet som 
et godt sted- enten midlertidig som ved korttidsopphold, 
eller som permanent oppholdssted (langtidsopphold). 
Sykehjemmet må ha en attraktiv organisering som bidrar til 
økt pasientsikkerhet og er i stand til å møte krav og 
forventninger fra beboere og pårørende. BRKS skal være et 
godt sted å være hvor arbeidsoppgavene er organisert på en 
måte som engasjerer og videreutvikler medarbeiderne. God 
pasientsikkerhet forutsetter at beboere har tilgang på rett 
kompetanse til rett tid, uavhengig av avdelingstilhørighet 

 
 
Kompetente og engasjerte medarbeidere  
 
Opplæring, kurs og kompetanseheving  
 
Systematisk opplæring og kontinuerlig faglig oppdatering er nødvendig for å sikre kompetent og 
engasjert personell som kan utføre sine oppgaver i tråd med til enhver tid gjeldende lov- og 
regelverk, kvalitetsforskrifter og prosedyrer. 
 
Oppdateringskurs for sykepleiere og vernepleiere 
 
Tema: Astma/KOLS og legemiddelbehandling av Astma/KOLS 
Undervisningen var planlagt i tre puljer slik at de fleste kunne delta. 
Undervisningsdatoer: 
1) Torsdag 18.03.21 kl. 12.15 – 14.00 
2) Torsdag 26.08.21 kl. 12.15 – 14.00 
3) Torsdag 21.10.21 kl. 12.15 – 14.00 
Undervisninger til 1. og 2. pulje ble gjennomført som planlagt. 
Undervisning til den 3. puljen ble avlyst på grunn av koronapandemien. 
 
Oppdateringskurs for helsefagarbeidere. 
 
Obligatorisk kurs for alle helsefagarbeidere som skal gjennomføres annet hvert år for å beholde 
fullmakt for utdeling av legemidler. 
Denne undervisningen var planlagt i fire puljer og undervisning til alle fire puljer ble holdt som 
planlagt. Det ble tatt hensyn til smittevernregler i alle undervisninger med tanke på antall deltagere, 
avstand og bruk av desinfeksjonssprit. 
 
Ressurssykepleiere 
 
Ved Bergen Røde Kors Sykehjem har vi to ressurssykepleiere som har definerte oppgaver innenfor 
kreftomsorg og lindrende behandling. Ressurssykepleierne har bred erfaring og kompetanse innen 
fagfeltet og inngår i et regionalt kompetansenettverk.  Ressurssykepleierne skal stimulere til økt 
kvalitet på kreftomsorg og lindrende behandling ved Bergen Røde Kors Sykehjem på en slik måte at 
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det kommer pasienten og hans/hennes pårørende til gode. I 2021 fikk ressurssykepleierne fullført 
undervisning i digital opplæringspakke i lindrende behandling, og omsorg ved livets slutt. 
Ressurssykepleierne anbefaler at opplæringspakken videreføres. 
 
Elever og studenter 
 
I 2021 var det mulig å ta imot studenter og elever igjen. Fra VID og HVL tok vi imot 1.års 
sykepleierstudenter. Palliativavdeling og korttidsavdelingen tok også imot studenter i 
videreutdanning. BRKS tok også imot en vernepleierstudent. Når det gjelder helsefag elever har 
sykehjemmet avtale med Åsane videregåendeskole og tar imot både Vg1 og Vg 2 studenter herfra, 
det gjorde vi også i 2021. 
  

Legetjenesten  
 
Sykehjemmet har til sammen 3,4 legeårsverk. Disse årsverkene er fordelt på 4 stillinger, hvorav en 
100 % stilling for Avdelingsoverlegen og 3 andre leger i 80 % stilling.  
 
Avdelingsoverlegen sitter i ledergruppen og har det overordnede medisinske ansvaret for 
sykehjemmet. Per nå har vi ettårs vikariat for ordinær lege utlyst grunnet permisjon.  
Legene ved BRKS har hovedansvar for sine dedikerte avdelinger. Her tar de hånd om 
innkomst/utskrivelse, visittgang, pårørende møter, legemiddelbehandling og oppfølging av 
avdelingens pasienter i samhandling med pleiepersonalet. BRKS har egen døgnkontinuerlig 
vaktordning kveld/natt/helg hvor sykehjemmets 4 leger inngår. Sykepleier henvender seg da direkte 
til lege som er kjent på huset ved akutte hendelser utenom vanlig arbeidstid. Dette hindrer unødig 
antibiotika bruk, innleggelser og gir sikkerhet til pasienter og personalet.  
 
Legene har ukentlige fellesmøter med gjennomgang av våre korttids og palliative pasienter, og evt. 
langtidsbeboere om særskilt behov. Vi samarbeider tett og deler vår ulike kompetanse. Legene deltar 
i undervisning for alle sykehjemsleger i Bergen en fredag hver måned digitalt, i tillegg deltar vi på 
Skype overført undervisning i palliasjon hver mandag. Det har i 2021 vært mer sykefravær enn 
ordinært grunnet karantene ifb. med covid-19. Det har ikke vært større økonomiske avvik.  
 
COVID-19 
 
I år, som i fjor, ble 2021 preget av covid pandemien for legetjenesten og hele Bergen Røde Kors 
Sykehjem. I årets første måneder tok vi med iver fatt på oppgaven med vaksinering av alle beboere 
og nøkkelpersonell. Dette arbeidet har fortsatt i bolker gjennom hele året. 
Videre kom den store jobben med håndtering av mistenkt og påvist covid smitte. Med nær 400 
årsverk fikk vi som forventet mange ansatte som i løpet av året har fått påvist covid-19. Vi har hatt 12 
ansatte som har vært på jobb de siste 48 timene før positiv test, samt multiple pårørende med påvist 
smitte. Alle disse tilfellene har medført betydelige tiltak i avdelingene med isolering, smittesporing og 
karantenesetting. Heldigvis har smitte hos ansatte i løpet av året ikke medført sikker sekundær 
smitte til beboere. Vi har i løpet av året hatt 3 smittede beboere med annen smittevei inn.  I starten 
av året medførte smitte hos bare en ansatt med seg store deler av arbeidsstokken i karantene og 
isolering av beboere i 10 dager.  Mot slutten av 2021 kom det karantenefritak for trippelvaksinerte 
forutsatt daglig hurtigtesting, og selv om det er et stort apparat som settes i sving, er konsekvensene 
nå mindre ved påvist smitte. Dette til stor fordel for våre beboere.  Vi har etter hvert fått et velsmurt 
og drillet system for utbruddshåndtering.  
Beboerne våre har heldigvis blitt mindre belastet av besøksrestriksjoner i 2021 enn forutgående år, 
noe som har vært en betydelig lettelse for alle ansatte. Vi har allikevel hele tiden måttet veie 
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smittevern opp mot for eksempel aktiviteter på tvers av avdelingen og det var mange som synes det 
var krevende å «starte på igjen» med nye strenge tiltak i sykehjemmet på høsten i år. I 2021 har vi 
grunnet karantener og sykefravær i økende grad tatt i bruk hjemme tilgangs løsninger, video og 
telefonkonsultasjoner. Takket være fleksible og kreative arbeidstakere kunnet fortsette arbeidet med 
å levere gode legetjenester. Vi forbereder oss nå på ventet Omikron bølge og håper at vi i 2022 etter 
hvert i større grad også kan ta fatt på andre fokusområder som implementering av pasientens 
legemiddelliste og legemiddelgjennomgang.  
 

Avdeling for kvalitet og terapi  
 

Organisering 
 
Avdeling for kvalitet og terapi består av 
- Kvalitetssykepleier (leder), 100% 
- Musikkterapeut, 100% 
- Ergoterapeut, 100% 
- Fotterapeut, 50 % 
 
 
I 2021 var sykefraværet totalt på 17,7% i avdeling for kvalitet og terapi (tall fra HRM).  
I 2021 var kvalitetssykepleier plassert inn i en annen stilling og hadde utdanningspermisjon for å 
fullføre Master i helse og samfunn ved Universitet i Bergen. Fra 01.12.2020 til 01.09.2021 var 
frivillighetskoordinator Gunhild Kjøsnes konstituert leder ved avdeling for kvalitet og terapi. 
 
Kvalitetssykepleier er ansvarlig for kvalitetssikring og videreutvikling av tjenestene på BRKS i 
samhandling med seksjonsledere og andre medarbeidere. Kvalitetssykepleieren inngår i 
sykehjemmets ledergruppe og rapporterer direkte til direktør, og er med i beredskapsgruppen på 
sykehjemmet. Kvalitetssykepleier har jobbet med å utarbeide interne retningslinjer og 
vedlikehold/endringer av disse, opplæring i smittevern og arrangert passeringstester i 
legemiddelhåndtering.  
 
Kvalitetssykepleier deltar på møter for sykepleiefaglige-konsulenter i Bergen kommune, som i 2021 
har vært digitale. Møtene ledes av kvalitetsrådgiver i Bergen kommune. Dette er en viktig arena for å 
holde oss oppdatert om fagutvikling, utveksle erfaring med fagsykepleiere ved andre sykehjem, og 
delta i utformingen av kvalitetssikringsprosesser. 
 
Musikkterapitilbudet ved BRKS    
                                                                                                                               
Musikkterapeuten jobber med å fremme pasientenes helse bidrar ril å støtte prosesser med musikk 
som verktøy, men også representere et annet ståsted enn det mediske i det tverrfaglige. På denne 

måten bidrar hun til at musikk og kultur blir 
brukt aktivt i behandlingssystemet og fungerer 
som en veileder for personalet. 
Musikkterapeuten kartlegger fortløpende 
musikalske preferanser og ressurser som 
rapporteres i pasientjournal, GBD.  
 
Musikkterapitilbudet består av musikkgrupper 
på alle avdelingene i løpet av arbeidsuken 
(Somatisk B2, B3, B4, B5, skjermede enheter C1 
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og C2, Korttid, Aktivitetssenteret og Palliativ enhet) og behovsprøvd individuell behandling og 
oppfølging av enkeltpasienter (individuell musikkterapi). I tillegg til det kliniske arbeidet har også 
musikkterapeuten samarbeidsprosjekter med blant annet presten, frivillighetstjenesten, Hellen 
barneskole og Eidsvågsneset Barnehage. Hun er praksislærer for musikkterapistudenter fra UiB, fast 
gjesteforeleser i faget Samfunnsmusikkterapi og tar eksterne undervisningsoppdrag på VID og 
Høyskolen i Bergen. Akkurat som 2020 har 2021 vært et annerledes år.  
 
Før pandemien hadde alle pasienter et ukentlig musikkterapeutisk gruppetilbud, en musikkstund på 
sin avdeling som dekket ulike behov for behandling og aktivitet. 11. Januar 2021 startet utprøving av 
digitale gruppetilbud. Et digitalt tilbud kan ikke erstatte fysisk musikkterapi i gruppe, men kan være 
med på å gjenopprette og beholde en struktur for musikkterapien på sykehjemmet både for brukere 
og omsorgsgivere. Og kanskje også være et verktøy for implementering av det musikkterapeutiske 
arbeidet? Våren 2021 ble det opprettet en youtube-kanal for sykehjemmet og produsert 5 allsang 
videoer og 7 sittedansfilmer. Musikkterapeuten kartla hva som avdelingene trengte for å kunne 
strømme og frivillighetstjenesten kjøpte inn HDMI-kabler og nettbrett der det var behov. Vi 
opprettet en strømmegruppe på Workplace, der både strømmetilbud/ konserter fra Oseana, allsang, 
musikkstund med omsorgsmusiker Fredrik og sittedansfilmer ble lagt ut.  

Annet fokus i denne perioden har vært individuell musikkterapi, både for langtidsbeboere og for 
palliativ enhet – musikk som åndelig omsorg. Individuell musikkterapi er et tilbud til pasienter som av 
ulike grunner har behov for individuell oppfølging. Det kan være støtte til emosjonell regulering og 
bearbeiding av følelser som angst og uro, smerte og stressmestring, respirasjonsproblematikk eller 
annet. Eller bare det å flytte fokus fra sykdom og problemer til identitet og ressurser. 

Fysioterapiavdelingen 
 
Fire fysioterapeuter i 100% stilling, derav en gruppeleder, har base på BRKS. Samtlige er ansatt i 
Bergen kommune, Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Bergenhus og Årstad (fra 1/1 -22 kalt 
Ergo- og fysioterapitjenesten nord-sentrum, avdeling Bergenhus og Årstad). Samarbeidsavtalen 
mellom BRKS og kommunen sørger for at ca. 75% av arbeidstiden er knyttet til pasienter og 
samarbeidspartnere på BRKS og ca. 25% i kommunen.        
 
De første åtte månedene av året hadde to av de fire fysioterapeutene arbeidsoppgavene inne på 
sykehjemmet. Gruppelederen var en av disse to, og ivaretok samtidig sine gruppelederoppgaver. De 
øvrige to arbeidet i samme tidsrom utenfor institusjonen. De fire siste månedene av 2021 har alle fire 
jobbet som normalt, det vil si på BRKS og blant hjemmeboende.  
 
 
I 2021 ble det registrert i alt 331 brukere blant terapeutene som 
tilhører BRKS-basen. Ca. 72 % av dem var inneliggende på 
sykehjemmet (inklusive korttid og palliativ), og ca. 28% 
hjemmeboende (inklusive Aktivitetssenteret. 
Fysioterapeutene deltar på faste tverrfaglige møter på BRKS. Korttid og 
palliativ avdeling har møte hver uke, og korttid har beholdt 
møtestrukturen gjennom året. På palliativ avdeling har møtene i lange 
perioder ligget nede og blitt erstattet av mer uformelle samtaler på 
vaktrom og via telefon. På de øvrige postene har der ikke vært 
tverrfaglige møter i 2021. Planer om å igangsette disse møtene har 
vært utsatt pga. covid. 
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Fotterapeut  
 
Fotterapeut gir medisinsk fotbehandling til pasienter som er fastboende på BRKS og pasienter ved 
korttidsavdelingen, palliativ avdeling og brukere av Aktivitetsavdelingen. I tillegg er det en viktig 
oppgave å gi råd og veiledning om sko / avlastninger. 
 
Legemiddelutvalget (LMU) 
 
Legemiddelutvalget består av overlege, kvalitetssykepleier, farmasøyt, seksjonsledere og 2 
assisterende avdelingsledere. Farmasøyt leder møtene. Legemiddelutvalget skal iverksette 
systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med interne og eksterne krav fastsatt i lov og forskrifter.   
 
Det var planlagt for 4 møter årlig og samtlige møter ble avholdt. Farmasøytisk tjeneste ved BRKS 
skriver egen årsrapport.  
 
Kvalitetsutvalg 
 
Kvalitetsutvalget ved Bergen Røde Kors Sykehjem AS skal jobbe på et overordnet nivå med å 
forbedre ledelse og kultur som sikrer oppmerksomhet og engasjement, øke kompetanse rundt 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, kartlegge risiko og forbedringsområder, videreutvikle 
gode rutiner på områder med identifisert risiko og potensiale for forbedring, samt videreutvikle 
og iverksette systemer og strukturer som understøtter arbeidet med pasientsikkerhet. 

 
Kvalitetsutvalget skal være et rådgivende organ for Direktør i alle saker som omhandler kvalitet i 
tjenestetilbudet til pasientene. Kvalitetsutvalget skal følge opp alle rutiner, prosedyrer og 
pasientavvik og holde seg oppdatert på nasjonale føringer innenfor sykehjemsektoren. 
Kvalitetsutvalget kan bistå i pasientklagesaker.    
 
Utvalget består av:  
Kvalitetssykepleier (leder), Avdelingsoverlege, Seksjonsledere i pleien, Frivillighetskoordinator, 
en Avdelingsleder, HVO, HTV  
Direktør har møterett i utvalget. 
 
Det ble gjennomført tre møter i kvalitetsutvalget i 2021, det planlegges for månedlige møter i 
2022. 
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Avdeling for aktivitet og frivillighet  
 
Avdelingen består av Aktivitetssenter og av Frivillighetstjenesten. 
 
Aktivitetssenteret 
 
2021 har fortsatt vært påvirket av korona, men i mindre grad enn 2020. Vaksinering av befolkningen 
førte til lettelser ut over året.  
Tross begrensinger også i år kan vi oppsummere året med mye glede og aktivitet. Aktivitetssenteret 
har stor betydning for våre brukere og deres pårørende. Brukerne våre omtaler tiden på 
aktivitetssenteret som et fristed hvor de kan slappe av i trygge rammer sammen med venner. 
Fellesskapet på aktivitetssenteret, måltidene, tryggheten, rutinene og aktivitetene er en viktig del av 
våre brukeres hverdagsliv. 
Dette gir oss ansatte stor motivasjon for å legge til rette for at aktivitetssenteret skal være «et godt 
sted å være». 
 
Første halvdel av 2021 var preget av restriksjoner på grunn av korona. Vi var stengt ned de første to 
ukene av året. Deretter tre uker med maks fem brukere, før nedstenging i to uker til. Deretter ni nye 
uker med maks fem deltakere. Fra mai 2021 fikk vi øke til 10 brukere. Antallsbegrensninger ble 
opphevet 15.juni, men det presiseres at det er størrelse på lokaler som avgjør hvor mange brukere 
som kan delta i tillegg til vaksinasjonsstatus blant brukere. En kort periode var 
avstandsbegrensningene opphevet for vaksinerte personer, men store deler av året var det krav om 
1 meters avstand, som resulterte i at vi ikke kunne ha fullt belegg. Frivillige og besøkende kunne fra 
juni delta på aktivitetssenteret. De siste ukene før jul hadde vi ny inntaksstopp grunnet omikron 
varianten av korona viruset.  
 
Når vi har hatt stengt eller begrenset åpning måtte vi vurdere brukernes behov, og prioritere etter 
hvor behovet var størst. Vi samarbeidet tett med HSY i denne perioden om prioritering av hvilke 
brukere som hadde størst behov. I perioder med få brukere inne har vi hatt telefonkontakt med 
brukerne, gått på hjemmebesøk til de, gjennomført bussturer med inntil fem brukere og hjulpet med 
praktiske gjøremål som handling. 
 
Vi har oppgradert trimrommet vårt med to nye terapisykler og diverse treningsutstyr. Vi søkte midler 
fra BRKS sitt gavefond og tilskudd fra Statsforvalteren i Vestland. Fra BRKS ble  
vi innvilget kr. 39 450 og fra Statsforvalteren mottok vi kr. 50 700-.  
 
Fra september til oktober deltok vi i sykkel-VM for eldre. Vi brukte trimsyklene våre og registrere 
antall km brukerne syklet. Vår målsetting var å få alle brukerne til å delta. Med unntak av en person 
fikk vi det til. Tilbudet var meget populært. Ansatte, sammen med frivillige la til rette for, og 
motiverte til mest mulig sykling. Av 260 påmeldte lag, 5 000 deltakere, fra 11 forskjellige land klarte 
vi å komme på en 14. plass i verden. I Norge kom vi på 4. plass. Sammenlagt syklet våre brukere 

3224,7 km, distansen tilsvarer Bergen-Grønland.  Brukerne var 
veldig stolte av sin innsats som ble avsluttet med medaljefest og 
hvit dame.  
 
Målsettingen om å få frivillige inn på aktivitetssenteret er 
kommet godt i gang. Under sykkel-VM for eldre var det to 
frivillige som deltok. Den ene av disse frivillige har fortsatt å gå 
en gang per uke. Hvor han hjelper brukerne med sykling, går tur, 
høytlesning fra avis eller samtaler med brukerne. Det er veldig 
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populært for brukerne med frivillige som besøker, og til god hjelp for ansatte. Frivillige Rita og Mattis 
hadde allsang under sommeravslutningene.  
 
Pandemien, og alle restriksjoner som kom i den forbindelse, har også i år påvirket  
 
Frivillighetstjenesten  
 
Våren 2021 hadde vi begrenset aktivitet av frivillige, men noe kunne vi heldigvis gjøre sammen. Vi 
hadde smittevernkurs, ryddet og plantet i Sansehagen, arrangerte konserter og andre aktiviteter ute 
og hold kontakten med frivillige via e-post og Leserbrev. Våketjenesten hadde vakter og det ble 
strikket kluter til samarbeidet vi har med Signo. 
 
Konserter inne for pasienter og ansatte arrangerte vi første gang i april. Alle konserter vi har 
arrangert i år har hatt restriksjoner på antall publikum, så frivillighetskoordinator har organisert disse 
uten frivillige til stede. Sammen med musikkterapeuten vår har vi egen strømmetjeneste på 
Workplace «Terapi og underholdnings TV» der vi legger ut konserter, sittedans og andre ting 
avdelingene kan dele med pasientene. Vi har også samarbeidet rundt organiseringen av musikker 
Arne Pareli. 
 

Høsten 2021 startet friskt med to kurs for nye frivillige, vinvogner og 
Sittedans kom i gang, 22 frivillige ble koblet med pasienter som 
tur/besøksvenner og frivillig var med avdelinger på gårdsbesøk. 
Følgetjenesten startet opp og frivillige fulgte pasienter til og fra avtaler 
utenfor sykehjemmet.  Vi benytte oss av Bergen Kommune sine tilbud 
gjennom Den Kulturelle Spaserstokk og Kulturen flytter inn, og engasjerte 
lokale artister til underholdning. Kontakten med Bergen Katedralskole ble 
også gjenopptatt, og vi har hatt kle- og sko salg til pasienter.  
Vi har startet et samarbeid med Aktivitetssenteret vårt. To frivillige deltok 
bl.a. på Sykkel-VM for eldre. En frivillig er der fast onsdager. 
 
 

Byråd råd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa ønsket å besøke BRKS før sommerferien. Hun ville 
høre litt om hvordan både pasienter og vi som jobber her tar taklet pandemien. Ekstra kjekt var det 
at hun ønsket info om Frivillighetstjenesten og Omsorg ved livets slutt. Frivillighetskoordinator fikk da 
anledning til å informere om Våketjenesten vår og arbeidet til Frivillighetstjenesten både internt, og 
samarbeidspartnerne våre eksternt. Det var et svært positivt møte der også direktør, styreleder, 
avdelingsledere og kjøkkenet vårt fikk presentere sykehjemmet og hvordan vi ar arbeidet under 
pandemien. God dialog og god stemning. 
 
Frivillighetskoordinator er med i Verdighetssenteret si ressursgruppe, Avdeling for frivillighet og 
kultur. Vi er også del av et nettverket «Forum for frivillige». Det er samarbeid mellom frivillighets-
tjenesten på Bergen Røde Kors Sykehjem, Kreftforeningen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, 
Haukeland Universitetssykehus og Bergen Kommune. Her samarbeides det om informasjons- og 
inspirasjonsforedrag for frivillige i de tilhørende organisasjoner 2 ganger i året. 
Frivillighetskoordinatorene samarbeider om tema som kan være interessante for alle frivillige, og 
inspirerer hverandre i arbeidet. Vi er også en del av «Team Nord» som er Bergen Kommune sitt 
nettverk for Frivillighetskoordinatorer.  
På grunn av pandemien var alle møter med eksterne digitalt på Teams i vår, men etter sommerferien 
har vi hatt to møter der vi har møttes fysisk. Fellesmøte for frivillige ble avlyst i siste liten på grunn av 
endring i restriksjoner. 
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I 2021 har vi hatt frivillige våkere i Våketjensesten tilgjengelig. De ble benyttet i 4 oppdrag. Dette er 
et verdifullt tilbud for pårørende som trenger avlastning og pasienter som ikke har pårørende 
Samarbeidet med elever på Hellen skole er satt på pause inntil videre, men det var svært hyggelig 
med påskehilsen til pasientene fra elevene på 6.trinnet. 17. mai kom to elever og holdt meningsfulle 
appeller under vår markering av nasjonaldagen. 
 
Gjennom hele året har vi forholdt oss til Bergen Kommune sine koronarestriksjoner og gjeldende 
smittevern regler på sykehjem og aktivitetssenter.  
 

Kjøkkenet  
 
Bergen Røde Kors Sykehjem produserer og leverer mat til 174 beboere og 15 personer 
på dagavdeling. Det produseres tradisjonsrike middager laget i de aller fleste tilfeller 
av fra bunnen av. Noen av oppskriftene er over 50 år gamle (fiske og kjøttkakene). 
Disse er beskyttet og hemmelige ☺ Det produseres varmelunsjer hver dag samt 
desserter 3 ganger i uken og kaker/bakst får de 4 ganger pr uke. Hver lørdag får 
pasientene opp lørdagskos som kan bestå av lasagne, karbonader m/løk, Sheppards 
pie osv. I år fikk hver post laget julekoldtbord opp til seg der ansatte og beboere 
kunne samles for ett felles måltid. 
 
Det produseres i tillegg middager til Landås menighets og eldresenter, Mash og 
Biskopshavn bo felleskap totalt ca. 131. Det ble skrevet ny kontrakt med Signo Dokken 
for levering av middager med oppstart på vårparten 2022. 
  
Kafeen har store deler av 2021 vært stengt for andre enn ansatte og åpningstiden har vært sterkt 
redusert på grunn av covid. Kjøkkenet har en egen avdeling som tar seg av kafeen /kurs /konferanser 
/ catering og møte mat. Det er laget en omfattende meny med stor variasjon for å imøtekomme nye 
og eksisterende kunder. Aktiviteten har også her vært sterkt rammet av covid. Vi har benyttet de 
vinduene vi har fått i 2021 og hatt noen konfirmasjoner og noen minnestunder.  
 
Ligger under Bergen kommune sine innkjøps avtaler for kjøtt, fisk, kjøkkenutstyr og tørr/frysevarer  
 
Covid – 19 
 
Vi har under epidemien ved utbrudd pakket all middag og lunsj i kuvert forpaktninger til berørte 
avdelinger. Vi har åpnet for direkte bestillinger av kioskvarer og toalett artikler fra beboerne som kan 
bestille via e-post. Det har vært stort fokus på desinfisering, vasking av utstyr, kryssforurensing og 
mottak av daglige varer samt daglig vask og desinfisering av varmmatsvogner fra Landås og Mash 
Det er utarbeidet en egen detaljert beredskapsplan for kjøkkenet etter trafikklys systemet denne har 
vært forbedret gjennom året. 
 
Kjøkkenet er en av mange sårbare avdelinger slik at i håp om å unngå mulig eksponering i felles 
garderobe med pleien er det satt opp garderobe i direkte tilknytning til kjøkken. Kjøkkenpersonale 
bruker i dag inntil videre varemottaks inngang til og fra jobb. 
 
Vi ser veldig frem til og få åpnet opp igjen for vanlig drift og videreutvikle ideene våre.  
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Teknisk Drift  
 
Driftsavdeling består av teknisk avdeling, renhold, vaskeriet og husøkonom. 
 
Teknisk avdeling har ansvar for ca. 21 500 m2 bygningsmasse og utearealer, vi sørger for eiendom 
har riktig teknisk standard og at lover og regler overholdes. Med strukturerte vedlikeholdsplaner 
ivaretar vi drift og vedlikehold av vårt eiendommen til en forutsigbar kostnad. Teknisk 
driftsavdelingen skal være trygg på at eiendommen til enhver tid er i god stand. 
 
Innen teknisk forvaltning skal vi også sørge for: 

- Anskaffelse av driftstjenester gjennom kostnadseffektive serviceavtaler. 
- Analysering av energiforbruket av eiendommen. 
- Identifisere og iverksette energibesparende tiltak. 
- Overvåke lover og regler som kan påvirke ansvaret som vi har som eier og bruker av vårt 

eiendommen. 
- Utføre internkontroller, brannforebyggende arbeid og opplæring for ansatte samt følge opp 

avvik. 
- PLANIA (Internt rapporteringssystemet ) overvåke og utføre daglig reparasjoner og interne 

oppdrag som gjelder feil og mangler inklusiv diverse henvendelser / bestillinger.    

I 2021 har enkelte prosjekter blitt utsatt på grunn av Covid-19 pandemi noen av disse prosjekter er:  
- Oppgradering av SD – anlegget (sentralt styringssystem) ferdigstilles i løpet av våren 2022. 
- Vedlikehold / nytt gulv og malingsarbeid av gangarealer i flere avdelinger. Pågående prosjekt 

som vil være ferdig i løpet av juli 2022.  
- Glamox prosjekt utskifting / oppgradering av belysning i alle fellesarealer Blokk A, B og C. 

Dette ferdigstilles i løpet av uke 18 2022 med forbehold om alt utstyr blir levert som 
forventet.  Videre oppgradering av resterende belysning i utearealer, pasientrommene og 
markeringslys / nødlys vil være pågående prosjekt ut august 2022. 

Våre mål: 
- Sørge for en verdibevarende forvaltning av Bergen Røde Kors Sykehjemmet. 
- Miljøriktig planlegging av vedlikehold og forvaltning for våre eiendommer. 
- Resultat i samsvar med budsjett og kostnadseffektiv drift av våre eiendommer og institusjon. 
- Forbedret evner og kompetansen til en mer smartere og forsvarlig forvaltning ved å ta i bruk 

digitale hjelpemidler.  

For å nå disse målene har vi satt oss følgende interne mål som ivaretas av Teknisk sjef og rapporteres 
til Direktør: 

- Sikre omdømme, posisjon og gode intern og ekstern relasjon med tanke på våre beboere / 
pasienter. 

- Effektive verdiskapningsprosesser og konkurransedyktige leveranse av våre tjenester mot 
alle avdelinger og brukere.  

- Være en attraktiv arbeidsplass. 
- Riktig kompetanse til rett tid.   
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Rapportering og måloppnåelse 
 
Hensikten med kvalitetsindikatorer er å sikre at rutinene for pasientoppfølging følges opp. 
Gjennomgang av måloppnåelse i henhold til Bergen kommunes kvalitetsindikatorer ble gjennomgått i 
kvalitetsutvalget og i avdelingsledergruppen i 2021.  
 
Ifølge måleparameter for 2018-2023 skal antall alvorlige pasientavvik skal være 0. For å oppnå dette 
er det viktig at vi registrerer avvik med lav alvorlighetsgrad. Antall rapporterte mindre alvorlige 
pasientavvik skal være mer enn 1500 pr. år. Ved å avdekke mangler og forbedringsmuligheter, og 
iverksette korrigerende tiltak fortløpende, reduseres risikoen for at alvorlige avvik oppstår.  Slik 
bidrar avviksrapportering til økt pasientsikkerhet. Vi jobber kontinuerlig med å etablere en god 
avvikskultur blant våre medarbeidere.  
 

 
Tabell 1 
 
Tallene på antall avvik (Tabell 1) indikerer at vi fortsatt må ha et stort fokus på pasientrettede avvik 
fremover, da avviksmeldinger er viktige når det gjelder pasientsikkerhet. Målet er mer enn 1500 
mindre avvik i året. Tabell 2 viser pasientrettede avvik per tertial fordelt på type avvik, hvor man ser 
at fall er det flest fall-avvik. Tabell 3 viser alvorlighetsgrad tertialvis, og oppsummert hadde Brks seks 
pasientrettede avvik med stor alvorlighetsgrad, fem av disse var fall og ett var legemiddel. Videre 
viser tabellen 83 avvik med alvorlighetsgrad middels og de resterende 1006 hadde liten 
alvorlighetsgrad. 
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Tabell 2 
 

 
Tabell 3 
 
 
Hver avdeling i pleien har i 2021 rapportert på kvalitetsindikatorer hvert tertial.  
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Valg til verv i Bergen Røde Kors - framlegg fra valgkomitéen til ordinært 
årsmøte i Bergen Røde Kors (BRK) i 2022 

 

Valgkomiteen har bestått av leder Steinar Sandstad, nestleder Karianne Lisund, medlemmet 
Marit Gjerstad og varamedlemmene Stig Nordvik og Johannes Thorsteinsson. Valgkomitéen 
har hatt fem møter og legger i det følgende fram sin enstemmige tilråding til årsmøtet i Bergen 
Røde Kors.  

 

Styret i Bergen Røde Kors:  

Styret i BRK består før årsmøtet i 2022 av følgende medlemmer. Posisjoner og personer 
merket med feit skrift står på valg ved årsmøtet 2022.  

Leder  Monica Håkansson 2020 – 2022 På valg 
Nestleder John Magnar Bøe  2021 – 2023 Ikke på valg 
Medlem  Walther Wangberg  2021 – 2023 Ikke på valg 
Medlem Magne Ervik  2020 – 2022  På valg 
Medlem  Susanne Lier Fagerbakke  2021 – 2021  Ikke på valg 
Medlem  Ragnhild Krüger  2020 – 2022  På valg – valgmøte BRKO 
Medlem  Birger Åsheim    2021 – 2023  Ikke på valg 
Medlem  La Sørstø Simonsen 2021 – 2023 På valg – valgmøte BRKU 
Varamedlem  Yalda Seddighi  2021 – 2022  På valg 

 

Valgkomiteen sendte ut skriv til medlemmene i BRK i oktober 2021 der det ble bedt om forslag 
til kandidater innen 15. januar 2022. Følgende forslag har kommet til valgkomitéen:  

Forslag:    Verv:     Fremmet av:  
John Magnar Bøe   styreleder   Lasse Fossedal 
Magne Ervik    styremedlem   ønsker gjenvalg 
Asbjørn Tjølsen  styremedlem / varamedlem Stig Nordvik 
Ruth Larsen   styremedlem / nestleder  Steinar Sandstad 
Susanne Lier Fagerbakke nestleder   Steinar Sandstad 
Agathe Hoff   styremedlem / varamedlem Steinar Sandstad 

Valgkomiteen har gjennomført grundige samtaler med alle de foreslåtte kandidatene. Ut fra 
valgkomitéens vurderinger har alle de foreslåtte kandidatene den erfaring, innsikt og 
motivasjon som kreves for å gå inn i de aktuelle styrevervene. Valgkomitéen har i sine 
vurderinger mellom annet lagt vekt på de prosessene som BRK står overfor når det gjelder 
videre utvikling av aktiviteter på det humanitære området, utvikling av de eiendommer og 
bygninger som BRK i dag eier, samt videre vurdering av eierskapsforholdet til Bergen Røde 
Kors Sykehjem.  
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Valgkomitéen legger derfor fram slik innstilling til årsmøtet:  

 
Leder:    John Magnar Bøe  2 år 
Nestleder:   Susanne Lier Fagerbakke 1 år 
Styremedlem:  Magne Ervik   2 år 
Styremedlem:  Agathe Hoff    2 år  
Varamedlem:   Asbjørn Tjølsen   1 år 
 
Dersom valgkomiteens innstilling følges vil styret ha slik sammensetting:  
 
Leder  John Magnar Bøe 2022 -  2024 
Nestleder Susanne Lier Fagerbakke  2022 – 2023  
Medlem  Walther Wangberg  2021 – 2023  
Medlem Magne Ervik  2022 – 2024  
Medlem  Agathe Hoff  2022 – 2024 
Medlem  N N    2022 – 2024  Velges på eget valgmøte 
Medlem  N N     2022 – 2024  Velges på eget valgmøte 
Medlem  N N  2022 – 2024 Velges på eget valgmøte 
Varamedlem  Asbjørn Tjølsen  2022 – 2023   
 
 
 
Kontrollkomitéen i Bergen Røde Kors:  

Kontrollkomitéen i BRK består før årsmøtet i 2022 av følgende medlemmer. Posisjoner og 
personer merket med feit skrift står på valg ved årsmøtet 2022.  

Leder  Nils Tornes   2021 – 2023   Ikke på valg 
Medlem  Bernt Grimstvedt   2021 – 2022  På valg 
Medlem  Jarle Kandal  2021 – 2023   Ikke på valg 
Varamedlem  Wenche Sommervold  2020 – 2022   På valg 
 

Valgkomiteen sendte ut skriv til medlemmene i BRK i oktober 2021 der det ble bedt om forslag 
på kandidater innen 15. januar 2022. Følgende forslag har kommet til valgkomitéen:  

Forslag:    Verv:     Fremmet av:  
Bernt Grimstveit  medlem   ønsker gjenvalg 
Marian Guddal Hansen varamedlem   Steinar Sandstad   
 

Valgkomiteen har gjennomført samtaler med de foreslåtte kandidatene. Ut fra valgkomitéens 
vurderinger har alle de foreslåtte kandidatene den erfaring, innsikt og motivasjon som kreves 
for å gå inn i de aktuelle vervene i kontrollkomitéen.  Valgkomitéen legger derfor slik innstilling 
fram overfor årsmøtet:  

Medlem:   Bernt Grimstvedt  2 år 
Varamedlem:   Marian Guddal Hansen 2 år 
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Dersom valgkomiteens innstilling følges vil kontrollkomitéen ha slik sammensetting etter 
årsmøtet:   
 
Leder  Nils Tornes   2021 – 2023    
Medlem  Bernt Grimstvedt   2022 – 2024   
Medlem  Jarle Kandal  2021 – 2023    
Varamedlem  Marian Guddal Hansen   2022 – 2024 
 
 
 
Bergen, 28. februar 2022 
 
 
 
Steinar Sandstad  
For valgkomitéen i Bergen Røde Kors 
 
 



 
 
 
 

Curriculum vitae 
 
Personalia 

 
Navn: Susanne Solvi Fagerbakke 
Adresse: Florvågøen 206, 5305 Florvåg 
 
 
Fødselsdato: 11.09.84 
Telefonnummer: 995 79 887 
E-post: susannelf@gmail.com  

 
Utdanning: 

 
2008-2010    Masterprogram i Administrasjon og Organisasjonsvitenskap 
ved             Universitet i Bergen 
2006 -2008   Spesialisering i Administrasjon og Organisasjonsvitenskap ved 
Universitetet i Bergen 
2003-2006    Bachelorprogram i Sosial Antropologi ved Universitetet i Bergen 
2001-2003    International Baccaleriate ved Bergen Katedralskole  

 
 
Arbeidserfaring: 

2018 - dd     Rådgiver frivillighet og kultur, Stiftelsen Verdighetsenteret, Bergen 
2013 - 2018 Frivillighetsrådgiver, Kreftforeningen Distriktskontor Bergen 
2012 – 2013 Rådgiver organisasjon, frivillighet og opplæring. Avdeling Omsorg og 
foreningsutvikling, Norges Røde Kors. 
2010 – 2012    Rådgiver distriktsutvikling og opplæring. Avdeling Røde Kors 
Ungdom, Norges Røde Kors 
2011-1013  Skribent for https://karrierebloggerne.wordpress.com 
Studentskipnaden/Karrieresenteret  i Bergen 
2007-2009   Bergensavisen AS. Kundekonsulent. deltid. 
2007-2009   Rosenkrantz trening, Treningsinstruktør, deltid.  
2003-2007   High Energy Bergen. Treningsinstruktør og resepsjonist, deltid.  
2003-2005 (sommer) Selbjørn Pleie og Omsorgssenter, vikar.  
  



  
  
Verv 
  

2017 - Styremedlem, Bergen Røde Kors. 
 
2015 - 2016 Røde Kors organisasjonsutvalg. 
   
2010 – 2013 Vara-verneombud for avdeling Røde Kors Ungdom og Omsorg og 
foreningsutvikling 
  
2011 – 2012 Nestleder, Nystua kulturgård. 
  
2008 - 2010 Leder distriktsråd, Hordaland Røde Kors Ungdom 
2008 - 2010 Medlem distriktsstyret, Hordaland Røde Kors. 
  
2006 - 2008  Leder for aktivitetsgruppen Multimix i Bergen Røde Kors. 

  
Kurs 

2017 Frivillighetskoordinering - eldreomsorg. Verdighetssenteret i Bergen. 
2012 Inkluderende Arbeidsliv opplæring, NAV 
2012 Helse, miljø og sikkerhet, Arbeidsmiljøsenteret 
2011  ”Deltakende metode” , Bistandstorget/Lent 
2010 – 2011 Kursholderkurs, Røde Kors 
2009  Instruktørutdanning,  Røde Kors Skolen, Hordaland Røde Kors.  
2008  Presentasjonsteknikk-kurs, Hordaland Røde Kors. 
2008  Youth Basic Training Course, Norges Røde Kors. 
2007  Lederutviklingsprogram, Norges Røde Kors.  

 

Annet 

 
2020 - dd     Verneombud, StiftelsenVerdighetsenteret 
2014 - 2016 Medlem i kjernegruppe, Bærekraftige liv Landås. 
2010 – 2012 Medlem, LNU arbeidsgruppe for deltakende metoder. 

 
Språk 

Behersker engelsk og norsk godt, skriftlig og muntlig. 
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Curriculum Vitae 
Navn : Agathe Hoff 

Adresse : Sydneskleiven 28, 5010 Bergen 

Telefon : 90786826 

E-post : hoffagathe@gmail.com 

Født : 15. august 1981 

Sivil status : Gift, to barn 2009/2013 
 

Nøkkelegenskaper 

• Lang erfaring som arkitekt og prosjektleder innen restaurering/tilpasning til ny bruk/vedlikehold og 

oppgradering  

• Vant med å arbeide selvstendig og strukturert, med høy arbeidsintensitet 

• Gode koordinerings- og samarbeidsevner, spesielt med antikvarfaglig forvaltning og utførende  

 

Arbeidserfaring 
 

2015 – d.d.  Stiftelsen Bryggen Restaureringsarkitekt 

Prosjektleder og overordnet ansvar for budsjetter, planlegging, 

søknadsprosesser, innhenting av anbud og koordinering av entreprenører, 

dokumentasjon og økonomiske rapporter. Faglig ansvarlig for istandsetting 

og vedlikehold av verdensarvstedet Bryggen.  

 

2011 – 2015 Stiftelsen Bryggen Sivilarkitekt 

Ansvarlig for budsjettering og søknader, planlegging og gjennomføring av 

store istandsettingsprosjekter, samt prosjektleder med planlegging og 

oppfølging av mindre ombygginger og vedlikehold. Drift av hjemmesider, 

facebooksider og arrangement i regi av Stiftelsen Bryggen. Faglige 

omvisninger. 

 

2010 – 2011 Stiftelsen Bryggen Arkitekt 

Ansvarlig for drift av besøkssenter og museum, ansettelser og 

arbeidsinstrukser. Arbeidet blant annet med et stort EU-prosjekt, 

kartlegging av sprinkleranlegg, forprosjekt restaurering, innhenting av 

anbud og kontrahering, planlegge og prosjektlede oppgradering av 

lokaler. 

 
2009 – 2010 Stiftelsen Bryggen administrasjon og formidling 

Ansvarlig for drift av besøkssenter og museum, ansettelser og 

arbeidsinstrukser. Utstillingsarkitekt, utarbeidet brosjyrer, opplæringskurs 

og annet informasjonsmateriale. Arbeidet med nye og etablerte leietagere, 

kontrakter, søknader, informasjon osv. Hjalp til med forefallende arbeid 

der det var behov. Historiske omvisninger. 

 
Sommeren 2008 Stiftelsen Bryggen sommerhjelp besøkssenter og Theta museum 

Kundebehandling, historieformidling, produktsalg og produktbestilling. 

 
2003 – 2010 Bergen Tannlegeforening, vaktmester i foreningens leiegård med 

ansvar for vedlikehold, rutiner og hverdagsdrift. 

 
2002 – 2004 Apollon a/s (platebutikk) medarbeider deltid og helger/ferier 

 
1999 – 2006 Hotel Park Pension medarbeider deltid og helger/ferier 

Arbeidet hovedsakelig som resepsjonist, men også som stuepike, 

frokostansvarlig, og utførte diverse vedlikehold og kontorarbeid. 

Utarbeidet branninstrukser og var ansvarlig for bedriftens data. 

 

1996 – 1999 Støletorget Mat a/s deltid og helger/ferier 

mailto:hoffagathe@gmail.com
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Utdannelse 

 

2015  Universitetet i Bergen,  Kunstteori, estetikk og historiografi  

                      Nevroestetikk 

2007 – 2011 Bergen Arkitektskole,  Master i Arkitektur 

2004 – 2007 Bergen Arkitektskole,  Bachelor i Arkitektur 

2003 – 2004 Bryggen Kunstskole,  Ettårig kunstskole 

         2003 Universitetet i Bergen,   Mellomfag Kunsthistorie:    

     Arkitekturhistorie  

     Filosofisk Estetikk 

Ex. Fac: Tekst og Kultur 

Teatervitenskap: Dramaturgi/regi 

2001 – 2002 Universitetet i Bergen,  Grunnfag Kunsthistorie 

2000 Universitetet i Bergen,  Ex. Phil 

Ex. Fac: Akademisk skriving 

1997 – 2000 Langhaugen Vgs,  Musikklinje, generell studiekompetanse 

 

Annen informasjon 

Språk: Engelsk muntlig: Flytende 

 Engelsk skriftlig: Flytende 

 Fransk muntlig: Grunnleggende 

 Fransk skriftlig: God 

 Spansk muntlig og skriftlig: Enkel 

 Portugisisk muntlig og skriftlig: Enkel  

IT-kompetanse: Gode IT-kunnskaper 

Behersker Photoshop, Word, Power Point, Excel, Adobe 

Acrobat Pro, Autocad, Archicad og SketchUp 

Medlemskap/verv: Leder valgkomite Norges Verdensarv 2019 –  

 Valgkomite Norges Verdensarv 2018 –  

 Lagleder Djerv J09 2017 – 2019 

Lagleder Djerv Oldgirls 2017– 2019 

 Styreleder og kasserer Sameiet Nye Sandviksvei 59 2017 –   

 Styremedlem Norges Verdensarv 2016–2018 

 Medlem Røde Kors, frivillig flyktningfeltet 2015 – 

 Sekretær Stiftelsen Bryggens fagutvalg 2015 – 

Nestleder Jekteviken FAU 2014 – 2017 

 Styreleder og kasserer Sameiet Sydneskleiven 28 2011 –  

 Medlem Sydnes og Nøstet Velforening 

 Medlem Bærekraftige liv, frivillig 2015 – 

 Medlem Bryggens Venner 

Medlem Arkitektenes fagforbund 

 Medlem Norske Arkitekters Landsforbund  

 Medlem Fortidsminneforeningen Hordaland, styremedlem 2009 

 Medlem Dyrebeskyttelsen Bergen, frivillig 2002 – 2010 

 Medlem DNT 

  Kursbevis:  Archicad grunnkurs 

 Brukerkurs stillas 

 Asbest kunnskap- og kjennskapskurs  

 Grunnkurs i førstehjelp – Røde Kors 

 Grunnkurs psykososial førstehjelp – Røde Kors 

 Grunnkurs omsorg flerkurlturelt arbeid – Røde Kors 

Fritidsaktiviteter: Familie, musikk, matlaging, kulturelle reiser, kunsthåndverk, 

litteratur, teater, trening og camping 

  Referanser: Ved forespørsel 
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Curriculum Vitae  

 

  

Personlige opplysninger  

Navn Hansen, Marian Guddal 
Adresse Signalshaugane 37A, 5302 Strusshamn, Norge 

Mobilnummer 988 53 282                                  

  

E-postadresse Marianguddalhansen@gmail.com 
  

Nasjonalitet Norsk 
  

Fødselsdato 10.08.1976 
  

Status Skilt, to barn på 14 og 17 år 
  

  
  

Arbeidserfaring HR- og administrasjonsleder, Stiftelsen Museum Vest                                                       02.20 – d.d. 
Avdelingsleder for kulturutvikling, idrett og frivillighet, Alver kommune                               10.19 – 01.20 
Daglig leder, Bergen Røde Kors                                                                                          05.14 - 09.19 
Prosjektleder 150 års jubileum, Norges Røde Kors                                                             10.13 - 05.14 
Daglig leder (vikariat), Hordaland Røde Kors                                                                       05.12- 10.13 
Frivillighetskoordinator, Hordaland Røde Kors      2007 – 2012 
Assisterende daglig leder (1 års vikariat), Hordaland Røde Kors    2006 – 2007 
Frivillighetskoordinator, Hordaland Røde Kors                                                                     2005 – 2006  
Kulturkonsulent, Jondal kommune (1 års vikariat)     2003 – 2004 
Lærervikar, Ortun skole, Fyllingsdalen                  2003 
Kasse- og butikkmedarbeider, ringehjelp, Kappahl Bergen storsenter   1998 – 2003 
Sesongmedarbeider, Turistinformasjonen i Bergen    2000 – 2002 
Klassestyrer 5.klasse vikariat, Hegg skole, Lier                 1998 
Praktikant i produksjonsledelse og markedsføring, Berliner Kammeroper, Berlin                 1997 – 1998 
Sesongguide, Drammens Museum      1997 – 1998 
Værelsesmedarbeider/ servitør/ guide, Union hotell, Geiranger               1996 
Kasse- og butikkmedarbeider, ekstrahjelp, Adelsten CC Drammen A/S                               1993 - 1996 

 
  

 . 
  

Utdanning og opplæring Bachelor i ledelse, Handelshøyskolen BI Bergen                                                            2018 – 2019 
Master in Religion, Culture and Society, Lancaster University, England                      2001 - 2002 
Cand.mag.-grad, Universitetet i Bergen                  2001 
Religionsvitenskap grunnfag, Universitet i Bergen     2000 – 2001 
Økonomi og administrasjon, Høgskolen i Bergen     1999 -  2000 
Kulturvern og kulturformidling grunnfag, Universitet i Bergen   1998 – 1999 
Korstudium 5 vekttall, Griegakademiet                  1999 
2-årig Kulturarbeidstudium, Høgskolen i Bø i Telemark    1996 – 1998 
ERASMUS-utveksling: Cultural Management, Hanns Eisler Hochschule für Musik, Berlin 1997 – 1998 
Sangstudier, Prof. Hildegund Lohmann-Becker, Wiesbaden, Tyskland              1996 
Musikklinjen, St.Hallvard videregående skole, Lier    1992 – 1995 
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Kurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
                                               Styreverv 
 
 

HMS for ledere, Salutis bedriftshelsetjeneste AS                                                                      jun. 2021                              
Kurs i styrearbeid, Styreforeningen                                                                                           nov. 2018 
Beredskapskurs for ledere, Røde Kors                                                                                      apr. 2017 
Grunnkurs Arbeidsmiljø, Synergi helse                                                                                      feb. 2017 
Lederutviklingsprogram Lederforum, Bergen næringsråd/ BI Bergen                                               2017 
Kurs i ettersamtale, Røde Kors                                                                                                 nov. 2015  
Garuda lederutviklingsprogram                                                                                              2014 - 2015 
Kurs Prosjektlederen, Visma Academy                                                                                             2014 
Kurs i Praktisk prosjektledelse, Visma Academy                                                                              2014 
Ny i lederrollen, HR Norge                                                                                                     august 2012 
HMS-opplæring for arbeidsgivere, NHO                                                                                august 2012 
Regionkurs i Ettersøkningsledelse vinter, Finse, Hordaland Røde Kors                                  mars 2012 
Redning vinter C kurs, Finse Røde Kors                                                                                  mars 2010 
Lederutviklingsprogram, Norges Røde Kors                 2009 
Talspersonkurs/ mediatrening, Norges Røde Kors                2006 
Saksbehandling, NKS Fjernundervisning                 2004 
Markedsføring av konserter og kulturarrangement, Norsk musikkråds studieforbund                      1998 

 
 

Bergen Røde Kors sykehjem A/S, styremedlem                                                                     2018 – d.d. 
Stiftelsen Bergen Røde Kors Sosiale boligbygg, styremedlem                                               2014 – 2020 
Stiftelsen Fanastøls legat, styremedlem                                                                                 2014 – 2020 
Matsentralen Bergen, styreleder og styremedlem                                                                  2017 – 2020  
Helsesenteret for papirløse Bergen, styremedlem                                                                  2018 – 2019 
 

 

  
  

  
  

Andre språk Engelsk og tysk 

                                          Førerkort Klasse B 
                                                                                                                                                                                                               

Referanser Oppgis ved intervju 
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