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«2022 har vært et år der vi sakte med sikkert har

kommet tilbake til normalen. Årets start var

fortsatt preget av pandemitiltak, men vaktene

på Kvamskogen kom i gang 1. januar, som

normalt. Hver helg, hele vinterferien og hele

påsken var hytten bemannet. I snitt var det seks

mannskaper på vakt I helgene. I 2022 ble det

lagt ned 6400 frivillighetstimer på rednings-

hytten til Bergen Røde Kors, Føykely. Dette er en

gjeng meget dedikerte frivillige som virkelig

står på for ivareta en robust og profesjonell

vinterberedskap.

Heldigvis forsvant Covid19-restriksjonene

utover våren, og våre store vakter som Bergen

City Marathon, Sykkelløpet Bergen-Voss, 7-

fjellsturen, Brannkamper, NHH sine student-

arrangementer og Bergen fjellmaraton kunne

gå som normalt. I tillegg til disse var vi til stede

på en rekke andre mindre arrangementer i

Bergen. Totalt 3125 timer er lagt ned på

sanitetsvakt.

Det ligger mye arbeid og planlegging bak en

stor sanitetsvakt. Arbeidet våre frivillige legger

ned både før, under og etter disse arrange-

mentene står det meget stor respekt av. 

21.600! Det er tallet totalt registrerte frivillighetstimer i

Bergen Røde Kors Hjelpekorps i 2022. Politiet og AMK

fikk bistand i 46 søk- og redningsoppdrag. Korpsleder

Lasse Fossedal har gitt oss denne rapporten fra året.
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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.

Røde Kors Hjelpekorps er en

svært viktig brikke i Beredskaps-

Norge. Politi og helse hviler store

deler av sine beredskapsplaner

vedrørende søk og redning på

oss, og vi høster bare ros. 

Det arbeidet frivillige gjør under

aksjoner, på vintervakt,

sanitetsvakt, i Røde kors-

ambulansen eller på Røde Kors-

båten Bjørgvin, gjør at

beredskapen i samfunnet går

rundt. Dette gjør medlemmene

på fritiden sin, når andre ligger i

sengen sin, sitter foran TV-en

eller går tur i Byfjellene. De gjør

dette uten å tjene en krone.

Innen søk og redning har våre

frivillige lagt ned et solid antall

timer, totalt 774, i 2022.

I 2022 hadde Bergen Røde Kors

Hjelpekorps hatt færre aksjoner

enn tidligere. Årsaken til dette er

vanskelig å sette lys på, men 46

aksjoner gir oss nesten en i uken.

Gjennom året har vi hatt en liten

økning i oppmøte.



Takk for godt samarbeid og samhandling til

våre dyktige kolleger i Norsk Folkehjelp Sanitet,

Norske Redningshunder og resten av organi-

sasjonene vi samhandler med i Frivillige

Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF).

En stor takk til vår lokalforening, 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 bered-

skap, søk og redning samt vår daglige drift.»
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Gruppen «despondent» (økt selvmordsrisiko)

har økt, mens pasienter med demens har en

liten nedgang. Gjennom året hadde Hjelpe-

korpset 13 redningsoppdrag. Dette var aksjoner

med kjent posisjon og handlet typisk om en

skadet turgåer.

I 2022 også har våre flinke fagledere gjorde en

formidabel innsats med å igangsette grunnkurs

der vi fikk lært opp over 20 nye hjelpekorps-

mannskaper. Gjennom kursing har Hjelpe-

korpset i Bergen fått flere faglig dyktige,

engasjerte og motiverte medlemmer. Vi har

utdannet flere medlemmer innen vannrednig

og lederskap på Røde Kors-båten, vi har fått

flere høyt utdannede førstehjelpere inn på Røde

Kors-ambulansen, og ikke minst utdannet

mange dyktige ledere innen søk og redning

både på barmark og snø.

LASSE FOSSEDAL

Korpsleder
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  2 / FORORD
  6 / HJELPEKORS
  8 / SØK OG REDNING
 10 / VINTERTJENESTEN
 12 / SANITETSVAKTER 
 13 / OPPLÆRING
 14 / ADMINISTRASJON
 15 / RØDE KORS-BÅTEN
 19 / RØDE KORS-AMBULANSEN
25 / BEREDSKAP

Innhold
Ved å bla deg gjennom denne rapporten

vil du få en solid oversikt over aktivitetene i

Bergen Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors-

båten, Røde Kors-ambulansen og

beredskap i Røde Kors i 2022.

REDNINGSHYTTE: Føykely ligger på Kvam-
skogen, like ved skitrekket i Furudalen.
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Bergen Røde Kors Hjelpekorps er en viktig del av det totale arbeidet

frivillige gjør i Bergen Røde Kors. Hjelpekorpserne er parat til å rykke ut

hver dag og natt, i all slags vær, for å hjelpe og redde dem som trenger

det. Hjelpekorpset bidrar også med sanitetsvakter på ulike arrangementer

og betjener Bergen Røde Kors sin redningshytte Føykely på Kvamskogen.

HJELPEKORPS



7

T I M E R  P Å
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Aksjonskoordineringsgruppen, som ble

opprettet i 2021, var velfungerende også

gjennom 2022. Rutinene som er lagt ned i

gruppen, gjør at beredskapen er godt

ivaretatt. Det totale antall aksjoner endte

på 46. 13 av disse var redningsoppdrag.

Selv om totalt antall oppdrag har gått ned

siden året før, har antall redningsoppdrag

vært det samme. Dette er oftest oppdrag

med kjent posisjon og typisk skadede

turgåere på byfjellene.

Første halvdel av 2022 hadde omtrent

like mange aksjoner som tidligere år. 

Det høye antallet aksjoner har engasjert

mange av de nyeutdannede hjelpe-

korpserene våre, og gitt alle aktive med-

lemmer faglige interesse. Det siste halv-

året stoppet aksjoner og henteoppdrag

opp. For første gang siden pandemien

måtte vi fokusere på kurs og øvelser for å

opprettholde kunnskapen og bered-

skapen vår. 

Søk og redning
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2021 var et uvanlig kursår på grunn av pande-

mien. Det var derfor desto hyggeligere å vende

tilbake til det normale antallet søk- og rednings-

kurs i 2022. De erfaringene vi skaffet oss gjen-

nom de uvanlige kursene vi har måttet holde de

foregående årene, gjorde at de to kursene som

ble holdt i år var spesielt gode. Vi retter en stor

takk til alle som har vært med på å arrangere og

gjennomføre kursene. Det hadde ikke vært

mulig uten alle som har gjort en fantastisk inn-

sats. Mye av det samholdet vi har savnet de siste

årene, klarte vi nå å oppnå. Dette har ført til

bedre kurs og har klargjort våre nye medlem-

mer til å stille faglig sterke på aksjon og andre

oppdrag.

Vi ser fort at i perioder med mye aksjoner blir

fokus på øvelser lagt til side. Dette ble veldig

tydelig da antall aksjoner ble betydelig mindre

det siste halvåret i 2022. På grunn av dette ble

det gjort en stor innsats det siste halvåret på å

planlegge kommende øvelser og korpskvelder.

Rådet gjennomførte høsten 2022 en workshop,

hvor vi inviterte alle korpsets medlemmer til å

jobbe med tema som korpskvelder, aksjoner,

vintertjeneste og sanitetsvakter. Resultatet av

dette ble lagt inn i tre tidsrammer; hva vi kunne

gjennomføre før nyttår 2022, hva vi rekker før

påske 2023 og frem mot sommeren 2023.
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Vintertjenesten 2022 var en sesong preget av

lite snø i begynnelsen og varierende oppmøte

på vakter. Som i 2021, hadde starten av ses-

ongen en del koronarestriksjoner. Da snøen

kom og restriksjonene ble løst opp i februar, var

det lite bemanning enkelte helger. Til tross for

dette opprettholdt vi vintervakt hver helg, samt

i vinterferien og påsken. Gjennom sesongen ble

det lagt ned 6324 timer fordelt på 18 vakter.

Vinterkurset ble vellykket med ni deltakere. Det

Vintertjenesten
ble overnatting i snøhule, søksøvelse og en

større skredøvelse. Skredet ble laget i bunnen

av Såta, hvor vi fikk hjelp av trakkemaskin. Øv-

elsen ble gjennnomført i regi av Bergen Røde

Kors Hjelpekorps, med flere samarbeids-

partnere, som blant annet redningshelikopteret.

Dette var en av de større skredøvelsene som ble

gjennomført i Hordaland, så læringsutbyttet var

stort og vi fikk gode tilbakemeldinger. 

I vakthelgene ble det fokus på temakvelder som
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skred, førstehjelp og transport av pasient for

nye og gamle medlemmer. Dette ble svært

positivt mottatt av vaktmannskapene. Påsken

var sent i sesongen, men det var likevel stor

utfart og flotte skiforhold. Det var en travel

påske, med flere skader og mye varekjøringer. I

2022 ble det arrangert både påskerenn og

påskerebus. Dette var meget vellykket med

gode tilbakemeldinger og stor begeistring fra

hyttefolket. Det ble inntjening på 55.000 kroner

til vintertjenesten.

Vi har hatt vakt i skitrekket og i løypene fra

Mødalen til Tveitakvitingen. Det var totalt 30

skader i løpet av sesongen av forskjellig 

 alvorlighetsgrad. Flere av disse skadene var

under krevende forhold. I 2022 rykket vi ut til 

en skredhendelse fra Kvamskogen. 
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I 2022 har vi fokusert på forefallende vedlike-

hold, fremfor videre oppgradering. Nord- og

vestsiden av hytten ble malt utvendig. Vi har

fortsatt med klargjøring til uteplassen, kjøpt inn

skifer og planert med grus. Det er lagt pukk og

drenrør for drenering, både ovenfor og rundt

scootersal. Innvendig har vi bygget kasse og

panelt nedgang til kjeller, samt utført generelt

vedlikehold. Føykely fungerer svært godt for

vintertjenesten etter oppgraderingen. Vi vil i

2023 ferdigstille uteplass og fokusere på

vedlikehold av hytten.

Tilbakemeldinger fra scootergruppen er at de er

tilfreds med oppsettet i scooterparken. I 2022

har vi byttet ut en Lynx Commander 600cc i en

ny. Rulleringsplanen som er vedtatt for noen år

tilbake fungerer veldig bra. 



Ressursgruppen for sanitetsvakter har lagt bak

seg et imponerende år. Korpset hadde en gene-

rell nedgang i aktivitet under og etter korona,

noe vi fikk kjenne konsekvensene av. Men i 2022

snudde trenden, og vi er på god vei tilbake mot

normalen. De frivillige har vist et utrolig på-

gangsmot og en dugnadsånd uten like.  Det er

lagt ned over 3000 timer på vakt i kalenderåret

2022, der kvalifiserte hjelpekorpsere har stått

klare til å yte førstehjelp ved diverse arrange-

menter. Innsatsen medlemmene legger ned på

sanitetsvakt bidrar til å skape et godt omdøm-

me, samtidig som det fungerer som en rekrut-

teringsarena for nye medlemmer. I tillegg tjener

korpset gode penger, og sanitetsvaktene er å 

Sanitetsvakter
anse som en solid bærebjelke i vår økonomi.

Ressursgruppen har jobbet aktivt med å opp-

datere og forenkle rutiner rundt vaktene, slik at

det skal være enklere for medlemmene å stille.

Under workshopen 20. august, kom det flere

gode forslag til måter å videreutvikle og for-

bedre sanitetsvaktsmodellen, noe ressurs-

gruppen er svært takknemlig for. Dette gir en

bedre forutsigbarhet og trygghet for dem som

skal på vakt. Av større vakter er det viktig å

trekke frem Bergen-Voss, 7-fjellsturen, 17. mai,

«Bergen for alle»-uken, nyttårsaften, Bergen

Fjellmaraton og Bergen City Maraton. Dette er

arrangementer som krever en ekstra innsats fra

løsningsorienterte og engasjerte frivillige.
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VIKTIG RESSURS: I 2022 jobbet hjelpekorpset
sammen med Bergen Røde Kors Gatemegling og
ni andre organisasjoner i Bergen under SIANs
demonstrasjon på Tårnplass og «Bergen for alle»-
uken.



Bergen Røde Kors Legat for humanitært arbeid

tildelte hjelpekorpset 50.000 kroner for å

oppgradere opplæringsutstyret. Pengene har

gått til treningsdukker og øvelseshjertestartere. 

Det har blitt avhold to kurs i kvalifisert første-

hjelp (KFØR) i 2022. Det første kurset hadde

noen utfordringer som ble brukt som lærings-

momenter for å gjøre kurset på høsten til et

veldig godt kurs. Høstkurset ga hjelpekorpset

17 nye, godkjente medlemmer. Det har il øpet

av året blitt gjennomført regodkjenninger, som 

Opplæring
bidrar til å holde oppe førstehjelpsnivået i

hjelpekorpset.

I 2022 fikk vi på plass nye rutiner for inntak av

frivillige, med regler for hvordan de skal interv-

jues og hvordan de skal få videre oppfølging.

Det ble laget nye verktøy som skal hjelpe inn-

taksgruppen. Dette gjør det lettere å sortere

mellom de nye frivillige og få god oversikt over

hvert enkelts behov. Totalt i 2022 ble det hele

16 nye medlemmer godkjent. 
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Administrasjon og drift
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Bergen Røde Kors Hjelpekorps er en del av

Bergen Røde Kors, og har et veldig godt og tett

samarbeid med administrasjonen i lokalforen-

ingen. Samtidig har Hjelpekorpset et eget korps-

hus og beredskapssenter i Øvregaten. Lokalet

brukes normalt til opplæring, møter og sosiale

samlinger. Ved ekstraordinære hendelser kan

lokalet i Øvregaten raskt settes opp til et bered-

skapssenter med kommandorom for mann-

skaper. Korpsrådet har gjennomført ni råds-

møter i 2022. Flytting gjorde at vi måtte bytte

korpsleder midt i perioden, noe som var litt

utfordrende. Rådet har lagt ned mye innsats i å

øke aktivitet og å løfte korpset etter pande-

mien. Det ble blant annet holdt en workshop for

medlemmene, der det ble jobbet med forslag til

tiltak for å øke aktivitet og engasjere eksister-

ende medlemmer. Det ble totalt lagt ned 1267

timer med administrativt arbeid. 
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Sommeren 2022 kom den splitter nye Røde Kors-båten «Bjørgvin» fra

verftet i Ulsteinvik. Mannskapet har lagt ned 8823 frivilligtimer om

bord i løpet av året og deltatt på 69 aksjoner.

RØDE KORS-BÅTEN
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Den nye båten frekventerer kyst og fjord

mellom Stord i sør og Askvoll i nord. I sommer

ble den hentet fra verftet i Ulsteinvik og kjørt til

sitt faste tilholdssted på Laksevåg i Bergen.

Bergen Røde Kors eier båten sammen med tre

andre lokalforeninger i distriktet vårt. Det har

vært et møysommelig arbeid for de frivillige

som har stått på for å få ny båt på plass. Og i

sommer var arbeidet med å få RC «Bjørgvin» på

sjøen endelig i mål. 

Den 48 fots Røde Kors-båten har 1000

hestekrefter og er fem meter bred. Den har

ambulansemodul og kan frakte en såkalt rescue

runner.

Velkommen til Bergen, «Bjørgvin»!
«Måtte hell og lykke følge deg på de syv hav» sa gudmor

Benedikte Toftesund fra Sparebanken Vest da hun døpte

den splitter nye Røde Kors-båten den første lørdagen i

september.
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En av mange som er særlig glad for det nye

fartøyet, er Øyvind Gjerde (bildet over). Han har

kjent på kroppen hvor viktig arbeidet til båten

og mannskapet er.

– De gjorde en fantastisk innsats og hjalp meg i

sommer, forteller Gjerde.

Han skulle klargjøre sin egen båt på Padøy i

Osterfjorden i juli da det gikk forferdelig galt.

– Det var glatt og plutselig satt jeg på svaberget

med én fot i hver retning. Rett og slett i spagat.

Jeg ble liggende på ryggen, for hvis jeg reiste

meg opp besvimte jeg. Min kone ringte 113,

men da vi filmet hvordan det så ut rundt meg,

ble det klart at det var et nesten umulig

oppdrag. De kunne sende helikopter, men det

var ikke noe sted å lande. Derfor ble jeg glad da

de fikk sendt Røde Kors-båten i stedet. Det var

helt fantastisk da de kom og jeg bare kunne

stole 100 prosent på dem, sier Gjerde.

Røde Kors-båten «Bjørgvin» jobber langs

kysten og i fjordene i den regionen som

utgjør det gamle fylket Hordaland. 

Båten er i beredskap fra Stord i sør til

Askvoll i nord. 

De siste fire årene er det jobbet godt over

15.000 dugnadstimer for å gjøre kysten

trygg for folkene som bor her. 

Båten har base i Bergen og eies av fem

lokale Røde Kors-foreninger i distriktet:

Bergen, Arna og Åsane, Laksevåg,

Nordhordland og Os.

Arbeidet blir utført i tett samarbeid og

samhandling med øvrige organisasjoner

og ressurser langs vestlandskysten.

Fokusområdet for båten har vært

forebygging, førstehjelp,

redningsaksjoner, søk etter savnede

personer og annen assistanse.

Totalt bidrar båtgruppen, som består av

27 medlemmer, med 10.000 frivilligtimer i

året. I løpet av et år bistår de ved søk,

redning og ambulanseoppdrag for

Hovedredningssentralen (HRS), politiet

og Akuttmedisinsk

kommunikasjonssentral (AMK) i

distriktet.

RC «Bjørgvin» kurser også så og si all

frivillighet i området. Dette inkluderer

egne lokallag ved kysten og innover i

fjordene, Norsk Folkehjelp og

sjøredningstjenesten til Norske

Redningshunder.

FAKTA OM 
«BJØRGVIN»
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Røde Kors-båten har deltatt på totalt 69

oppdrag og aksjoner i 2022. Dette er fordelt på

redningsoppdrag, oppdrag for AMK og oppdrag

som er dekket av privatpersoner.

Mannskapet om bord har registrert 8823,5

frivilligtimer. Dette er timer som er fordelt på

patrulje, aksjoner, redningsoppdrag, vakter og

kurs.

I løpet av 2022 har det også vært stor aktivitet

innen opplæring. Røde Kors-båten har vært

med å gjennomføre ett V-SJØ-kurs, to K-SJØ-

kurs. På et av kursene deltok også Norsk

Folkehjelp. Det er også blitt gjennomført to kurs

for Norske Redningshunder i Hordaland. Der en

har hatt hovedfokus på sikkerhet om bord i båt,

sikkerhet ved strandsøk og søk fra båt. Dette er

noe mannskapene på «Bjørgvin» vil fortsette

med i 2023. I 2022 har 102 personer blitt kurset,

og alle mannskapene har gjennomført akutt-

hjelperkurs, som ble holdt av Norsk Folkehjelp.

Internt i Røde Kors-båten er det utdannet fem

nestkommanderende og syv matroser. Når vi

går inn i 2023 har vi elleve som er klare for

aspirantkurs og én på venteliste.

A K S J O N E R

F R I V I L L I G -

T I M E R

8823

69
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Røde Kors-ambulansen rykket ut på 955 oppdrag i 2022. Det ble

kjørt 23.400 kilometer og lagt ned 1208 frivilligtimer på oppdrag for

Akuttmedisinsk Kommunikasjonskanal (AMK) i Helse Bergen.

RØDE KORS-
AMBULANSEN

GODE NYHETER: I mars fortalte
lokalavisen BA om den nye
Røde Kors-ambulansen som var
på plass. Den gamle ble gitt til
et oppdrag for ukrainske
flyktninger, slik Nettavisen
skrev om.
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I mars fikk vi endelig en ny og moderne bil i

drift. Vi solgte også en av de tre bilene våre til

en organisasjon som skulle kjøre den til Ukraina.

Ambulansetjenesten til Røde Kors i Bergen har

nå to biler, som står i varme og tørre lokaler i

Åsane når de ikke er ute på oppdrag.

Men de har ikke stått der mye, for 2022 har vært

svært travelt for de ambulansefrivillige i Røde

Kors. Første del av året var fokuset vårt på be-

redskapssituasjonen rundt Covid19. Vi begynte

planleggingen med bistand til Helse Bergen

allerede på slutten av 2021, og i fra januar og

frem til mars har vi kjøring fem-seks dager i

uken. Det var et stort press på mannskapene, og

vi merket at de begynner å bli slitne. Aktiviteten

avtok noe i april og frem mot sommeren. Da

begynte også en del av sanitetsvaktene. 2022

K I L O M E T E R  K J Ø R T

P Å  U T R Y K N I N G

24.300

955
O P P D R A G
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var et veldig bra år på den fronten, men utfor-

dringene våre i 2022 har vært å ta vare på

mannskapene våre. De har blitt utsatt for et 

 stort press, for det er mange og ofte svært tøffe

vakter. 

Det er mye inntrykk og nye utfordringer som

blir kastet mot våre mannskaper. Det er derfor

viktig for oss å bruke en del penger på med-

lemspleie. Dette har stått i fokus i 2022, og vil bli

videreført i 2023. 

I januar 2022 fikk vi inn over 40 personer som

alle ønsket å bidra til beredskapskjøringen for

Helse Bergen. Det ble gjort en selektering, slik at

vi hadde 23 som ble prioritert til opplæring og

hospitering gjennom vinter og våren. Da bered-

skapssituasjonen ble avviklet, fikk de nye mulig-

heten til å være med på kurs i avansert første-

hjelp på høsten. 

I juni hadde vi opptaksprøver og intervju med

deltagerne. Elleve kom gjennom og var klare for

kurset som startet i august. Vi har fått fem av de

nye mannskapene gjennom kjøreutsjekk i 2022,

og de er nå klare for å delta som fullverdige

mannskaper. I løpet av 2022 har vi også hatt

fem mannskaper på såkalt 160-kurs, som er et

kurs i utrykning. Dette var en del av bered-

skapen vi satte i gang med i begynnelsen av

året. Det ble søkt ekstraordinært til Statens

vegvesen, for å gjennomføre et kurs sammen

med Bergen brannvesen.

Røde Kors Ambulansen Bergen er en

frivillig ambulansetjeneste i regi av Røde

Kors Hjelpekorps.

Røde Kors-ambulansens aktiviteter kan

deles i tre: Suppleringskjøring for Helse

Bergen, sanitetsvakter på for eksempel

fotballkamper og konserter og besøk hos

for eksempel skoler og barnehager. 

Ambulansen har base i Bergen og eies av

fire lokale Røde Kors-foreninger i byen:

Bergen, Arna og Åsane, Laksevåg og

Fana.

Frivillige mannskaper rykker ut på

oppdrag fra AMK og Helse Bergen.

Som frivillig ambulanse skal vi i hovedsak

ta de «grønne turene», men når det står

om livet fungerer vi som en ordinær

ambulanse.

Røde Kors-ambulansen er den eneste

frivillige ambulansetjenesten i fylket, og

under pandemien økte antallet oppdrag

voldsomt.

Den nye beredskapsambulansen som

kom i 2022 er realisert med midler fra

Stiftelsen DAM, Stiftelsen UNI og

oppsparte midler fra Røde Kors. I tillegg

har Sparebanken Vest bidratt med midler

til en hjertestarter i bilen.

Den nye ambulansen har en verdi på over

én million kroner. Prosjektet med å få den

på plass har tatt flere år for de frivillige. 

FAKTA OM RK-
AMBULANSEN
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1. april 2022 var vi ute av lokalene i Fyllings-

veien og endelig på plass i nye lokaler i Åsane.

Vi trives godt i de nye lokalene, og de er i flittig

bruk. Det har blitt en møteplass for medlem-

mene våre og et sted hvor det går an å opp-

holde seg. Dette er noe vi mener er positivt for

samholdet sin del. 

Flyttingen til nye lokaler vil spare oss for mye

penger hvert år. Vi har faktisk redusert husleien

med 210.000 kroner i året. I 2022 har vi brukt litt

penger på å innrede de nye lokalene for å få det

til å fungere for oss. 

2022 har generelt vært et godt år økonomisk. Vi

budsjetterte med minus, men har klart å akkurat 

gå noen tusenlapper i pluss. Dette til tross for

innkjøp til nye lokaler, vedlikehold på medisin-

teknisk utstyr, innkjøp av nytt medisinteknisk

utstyr, samt utgifter til kurs og medlemspleie. 

Det er også i 2022 kommet inn penger fra

sponsorer, noe vi setter veldig stor pris på. De

midlene vi fikk inn, ble godt mottatt og gikk til

innkjøp av en etterlengtet Corpuls3. Den benyt-

tes som monitor for intensivpasienter som skal

flyttes.

Leder for Røde Kors-ambulansen i Bergen er

Vilde Hamre, mens Max-Hendrik Wathne Gelink

er nestleder. Ole Kristian Steffensen og Lasse

Fossedal er styremedlemmer.



                  Selv om det ikke er en del av den
                  primære oppgaven, bidrar de
frivillige også til å få ned responstiden når
de er «first responder». Det er ressurser
som vi setter pris på. Jeg vil gjerne berøm-
me Røde Kors for innsatsen, og jeg har
respekt for hvordan de har avhjulpet våre
ansatte som hver dag står på for å levere
god tjenester til innbyggerne. BJØRN MORTEN ØEN,

AVDELINGSSJEF FOR 
AKUTTMEDISINSK 

AVDELING I HELSE BERGEN
(BERGENSAVISEN 9. MARS 2022)
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2023 er et år vi ser frem til å ta fatt på. Vi er i en

fase av Røde Kors-ambulansen Bergen hvor

målet vårt er å bli den beste beredskaps-

ambulansetjenesten i Norge. Dette er et mål vi

har stor tro på at vi klarer å få til innen få år. 

Det er tre områder vi ønsker å sette særlig fokus

på i 2023: Medlemspleie, rutiner og utdanning/

kompetanseheving.

Noe utstyr i ambulansene er nå blitt gammelt

og utdatert. For å kunne drive en profesjonell

tjeneste er det viktig at utstyret vårt er klart til

bruk den dagen det er behov for dette.

Styret skal derfor se på innkjøp av nye telefoner

og muligheten for anskaffelse av elektronisk

pasientjournal, samt sørge for at vi har relevant

treningsutstyr tilgjengelig for mannskapene.



FRIVILLIG OM TUR TIL
RØDE KORS-HYTTEN KVILA

                    Vi har fått bistand fra Røde Kors, som vi 
                    setter veldig stor pris på. Det virker som
om flyktningene som kommer hit også er veldig
glade for å se Røde Kors.
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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

JOSTEIN SKJELNES,
VEST POLITIDISTRIKT
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Etter flere år med beredskap knyttet til

pandemihåndtering, brøt det ut krig i Europa. I

2022 har mye handlet om å ta imot flyktninger

fra Ukraina.

Som Norges største frivillige beredskaps-

organisasjon er Røde Kors tilstede over hele

landet. Vi har 380 lokalforeninger og 300

hjelpekorps. Røde Kors skal være en kompetent,

tydelig og synlig beredskapsaktør. Vi jobber 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.

Det var dette som skjedde da pandemien traff

Norge, for da var det ikke bare hjelpekorpsere

som stilte opp som mannskap. Frivillige fra alle

deler av organisasjonen bidro, blant annet som

vakter på teststasjoner. 

I starten av 2022 var pandemien på vei i retur. I

stedet fikk verden – og især Europa – en annen

hendelse i fanget, da Putins krig i Ukraina

eskalerte i februar. Også denne gangen var det

nødvendig at hele Røde Kors-bevegelsen bidro,

ikke bare hjelpekorpset. 16. mars ble Røde Kors i

Bergen kontaktet for å bistå på mottakssenteret

på Kokstad. Det var lange køer av flyktninger som

skulle registreres, og behov for et informasjons-

punkt, psykososial førstehjelp, en ledsager-

tjeneste og et tilbud til de ukrainske barna. 

Røde Kors i Bergen var til stede fra klokken 0600

dagen etter og opprettet et møtepunkt, et
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familierom og var generelt tilgjengelig på

hotellet for samtaler med de ukrainerne som

ønsket og trengte det. 

Møtene med flyktningene var hjerteskjærende,

rørende og utrolig sterke. 

Frivillige hjalp mødre som var kommet alene til

Bergen direkte fra krigen med små barn, men

uten ektemann. Vi snakket om frykten de kjente

på, alt som foregikk hjemme og uvisheten

omkring familiemedlemmer, naboer og venner.

Vi snakket med ungdommer som hadde reist

alene fra Odesa til Bergen, lyttet til beskrivelsene

av den strabasiøse ferden og fortalte om hvordan

det er å være ung i Bergen. 

Og kanskje aller mest lekte vi med barn, ga slitne

foreldre en pause, tegnet, bygget lego, spilte spill

og lokket frem ett og annet smil. For mens

politiet tok av seg uniformene og iførte seg

strikkegensere, tok våre frivillige på seg klær med
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karakteristisk Røde Kors-profil. Å se våre røde

jakker med tydelig logo, var åpenbart betryg-

gende for ukrainerne. Vi merket at det vekket en

helt umiddelbart tillit, både hos voksne og barn.

Alvorlige ansikter sprakk opp i et smil og de

vinket til Røde Kors-frivillige på Kokstad da de så

dem. «Vi har møtt dere i Røde Kors flere ganger

på veien hit. Takk for at dere er her også,» sa en

av flyktningene på mottakssenteret på Kokstad.

Politibetjent Jostein Skjelnes i utlendingskon-

trollenheten i Vest Politidistrikt hadde ansvar for

flyktningemottaket på Kokstad:  «Vi har fått

bistand fra Røde Kors, som vi setter veldig stor

pris på. Spesielt det med aktiviteter for barn som

kan være et moment her i en stresset situasjon.

Røde Kors bistår også dem som spør om råd om

aktiviteter utenom det som foregår her og prak-

tiske ting. Det virker som om de som kommer hit

også er veldig glade for å se Røde Kors,» sa han.



                  Vi har møtt 
                  dere i Røde 
Kors flere ganger 
på veien. Takk for 
at dere er her også.

HØRT PÅ
MOTTAKS-
SENTERET PÅ
KOKSTAD
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NYANKOMMET UKRAINSK FLYKTNING 
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Røde Kors i Bergen hadde et familie- og aktiv-

itetsrom for ukrainske flyktninger på hotell

Scandic Kokstad i hele resten av 2022 og videre

inn i 2023. Ukrainerne bor på hotellet mellom to

og syv dager mens de pre-registreres og går

gjennom asylintervjuet med politiet. 

De er på slutten av en lang og slitsom fluktfase

når de kommer til Kokstad. Mange trenger ro og

hvile, adspredelse og et klesskift. I familie- og

aktivitetsrommet kan barn leke, mens de

voksne kan sitte ned med en kopp te, samtale

med hverandre og med våre frivillige. Frivillige

har hjulpet dem med å få dekket alle behov.

– Noen forteller om at hjemstedet ble bombet

og familiemedlememmer ble drept, mens andre

viser bilder av det som en gang var et hjem.

Kvinner som har kommet alene med barn

FRIVILLIG OM TUR TIL
RØDE KORS-HYTTEN KVILA

                      Tusen takk for super innsats fra 
                      frivillige i sommer som har hjulpet
nyankomne flyktninger inn i nye hjem i Bergen.
Slik jeg forstår av tilbakemelding fra Introduk-
sjonssenteret er de svært takknemlig og fornøyd.

HEIDI FAGERBAKKE AASEN,
BERGEN KOMMUNE

 

forteller om ektemenn og fedre som er igjen for

å kjempe og foreldre som ikke orket å dra noen

steder, forteller en av de frivillige på Kokstad.

I mai ble Røde Kors kontaktet av Bergen

kommune. De skulle bosette 1000 flyktninger,

og ønsket å samarbeide om den første og

akutte fasen av bosettingen. Målet var å sikre en

god og trygg bosetting, samtidig som det gikk

raskt. Bergen kommune var opptatt av å få hjelp

til å gjøre flyktningene kjent med nærmiljøet

der de skulle bosettes, samt til innkjøp av

møbler og nødvendig utstyr.

På bakgrunn av denne forespørselen mobil-

iserte Røde Kors i Bergen en base av frivillige

som var i beredskap for å bistå nybosatte

flyktninger som trengte hjelp på kort varsel.
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Beredskapsåret 2022 var et innholdsrikt år for

hjelpekorpsets ordinære aktiviteter også. 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. Vi har fått gode tilbake-

meldinger om at bilene til korpset er godt egnet

til de oppgavene mannskapet vårt skal løse.

Bilene blir godt ivaretatt og servicen godt fulgt

opp, slik at bilparken alltid er klar for nye

oppdrag. 

Beredskapen vår innen søk og redning på vann

er betydelig forbedret, ettersom vi i 2021 gikk til

anskaffelse av en rescue runner. Vi ser stor nytte

av rescue runneren på søk- og redningsoppdrag

innaskjærs, der større båter ikke kommer til.

Rescue runneren er brukt på flere sanitetsvakter

som blant annet Bystrandfestivalen og World

Triathlon Bergen. 

Gjennom 2022 har rescue runneren vært sta-

sjoner ved basen til Røde Kors-båten «Bjørgvin»

på Laksevåg. Ettersom Bergen Røde Kors er

medeiere av Røde Kors-båten «Bjørgvin» og

mange av mannskapet på båten er fra Bergen

Røde Kors Hjelpekorps, ble det ansett som mest

hensiktsmessig at båten overtok rescue run-

neren. Båtgruppen har gode planer om å opp-

rette en egen rescue runner-gruppe,

FRIVILLIG OM TUR TIL
RØDE KORS-HYTTEN KVILA

som skal jobbe målrettet med å effektivisere

bruken. Medlemmer fra Hjelpekorpset som

ønsker å drive med redning på vann, gjør dette

gjennom Røde Kors-båten «Bjørgvin». Totalt

hadde medlemmer i Bergen Røde Kors 2300

beredskapstimer på båten i 2022.

Sammen med Fana, Laksevåg og Arna/Åsane

Røde kors eier vi også Røde Kors-ambulansen.

Dette er en tjeneste som utgjør en betydelig

innsats for beredskapen i bergensområdet.

Tjenesten registrerte 4270 frivilligtimer i 2022,

der hovedvekten er kjøring for Helse Bergen.

Totalt har Bergen Røde Kors Hjelpekorps åtte

medlemmer på bilen, som i 2022 bidro med

1270 beredskapstimer.

Ettersamtalegruppen har det siste året vært

inaktiv. Høsten 2022 startet gruppen opp igjen

med å få inn nye medlemer, kurse alle nye og

oppfriskning av eksisterende medlemer. Dette

er en tjeneste som tilbys alle korps i Hordaland. 

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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