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FOR SOGN OG FJORDANE RØDE KORS

« Røde Kors er til for å avdekke, hindre 
og lindre menneskeleg naud og liding»

Godt oversyn over dei udekka behova i samfunnet er 
ein naudsynt føresetnad for å kunne hjelpe dei som 
treng det mest. 
    Vi treng kunnskap for å sette inn tiltak som er 
målretta og som vi kan sjå verknad av over tid. 
Statistisk Sentralbyrå utforma rapporten Sosial Puls 
for Røde Kors i 2017. Den viser utfordringar vi har sett 
tidlegare, men viser òg behov som krev at noko vert 
gjort.
    Rapporten viser ei alvorleg og tydeleg historie om 
menneske som lir. På kort sikt er det store behov for å 
hindre overdosedødsfall, sjølvmord, mobbing, 
overgrep og vald mot barn, liding blant mindreårige 
asylsøkarar på mottak, alvorleg psykisk sjuke, og eldre 
på sjukeheim. 
    Vi ser ei kraftig auke i tal born som veks opp i fattige 
familiar. Stadig meir kunnskap og fleire studiar 
stadfestar at fattigdom, psykiske lidingar, 
arbeidsledigheit, rus og auka dødsrate er tett knytt til 
oppvekstvilkår. 
    Vidare viser rapporten kor viktig oppveksten er. 
Halvparten av behova er direkte knytt til barn og 
unge, og ytterlegare tre behov er knytt til rus, psykisk 
sjukdom og sosialhjelps-mottakarar - tre utfordringar 
som ofte har sitt opphav i oppvekst.
    Distriktsårsmøtet har konkludert med at det 
viktigaste grepet for å hindre lidingar i Sogn og 

Fjordane er ei vidareføring av satsinga på 
oppvekstfeltet. Ein god barndom varer heile livet – 
på same måten som tidleg liding og sosial naud kan 
henge med og prege livet ein får som vaksen. 
    Distriktsårsmøtet har konkludert med at vi skal 
gjere meir for eldre med demens. Hjelpekorpsa 
melder at auken i søk og aksjonar dei siste åra i stor 
grad kan knyttast til personar med demens og til 
psykiske lidingar. Utviklinga er negativ og stigande. 
Då er det kome for langt.
    Det vil vere ei langsiktig utfordring for alle i Røde 
Kors å bidra til at trenden snur. Som beredskaps-
organisasjon, i søk og redning, i oppvekst, sosial 
inkludering og migrasjon, og ikkje minst som 
talspersonar for utsette grupper, har vi mange 
viktige naturlege oppgåver. 
    La dette vere vår felles utfordring i den komande 
tre-års-perioden; at vi går saman om å gje betre 
dagar for dei som er direkte og indirekte råka av 
demens og psykisk liding!

Balestrand 8. april
Sogn og Fjordane Røde Kors 
Årsmøte 

STYRKA INNSATS FOR MENNESKE MED DEMENS OG MENNESKE MED PSYKISKE LIDINGAR



Humanitære mål og midlar
Røde Kors i Sogn og Fjordane arbeider saman med resten av Røde Kors 
i Noreg med sikte på å nå tre overordna mål for den humanitære aktiviteten:

2.1  FOREBYGGE OG RESPONDERE 
FOR Å REDDE LIV

2.2 TRYGGE LOKALSAMFUNN 
FOR BARN OG UNGE

2.3 SOSIAL KONTAKT,  
INKLUDERING OG STØTTE

For å nå dei humanitære måla 
skal vi spesielt prioritere:

2.2.1 Gode opplevingar

• at barn og unge i utsette livssituasjonar får 
gode opplevingar å bygge vidare på.

Dette inneber mellom anna at vi skal
• gjennomføre Ferie for alle sommar og 
vint er for 250 deltakarar, og saman med 
alle dei 27 lokalforeiningane gje 1.250 born 
i utsette livssituasjonar gode opplevingar i 
juletida.

2.2.2 Gode haldningar

• at barn og unge får kunnskap som utviklar
gode haldningar til andre.

Dette inneber mellom anna at vi skal
•  drive opplysings- og haldningsarbeid om 
seksualitet, og mot mobbing og 
utestenging. I tillegg utvikle Barnas Røde 
Kors, Røde Kors Førstehjelp og friluftliv og 
Nattevandring 

For å nå dei humanitære måla 
skal vi spesielt prioritere:

2.3.1 Sosial inkludering

•  at menneske med behov for sosial 
kontakt, opplever å bli sett og invitert 
med. 
Dette inneber mellom anna at vi skal
•  vidareføre og utvikle 24 besøkstenester 
med mellom anna besøksven med hund i 
10 lokale ledd, fleire besøk til 
heimebuande, og auka merksemd på 
personar med demens. Skape møteplassar 
og aktivitetar for born og unge.  

2.3.2 Migrasjon

•  at busette migrantar opplever inklu-
dering i lokalsamfunnet. 

Dette inneber mellom anna at vi skal
•  vidareføre arbeidet med flyktningguide i ni 
lokalforeiningar, møteplassar i ni til, samt 
sende minst 140 deltakarar frå ti lokale ledd 
Til topps på Galdhøpiggen årleg og/eller 
arrangere lokale familiedagar.   

For å nå dei humanitære måla 
skal vi spesielt prioritere:

2.1.1  Beredskap 

• å bidra som støtteaktør til lokale 
styresmakter i beredskapen. 

Dette inneber mellom anna at vi skal
•  vidareføre dialog og inngå avtale med alle 
kommunane i Sogn og Sogn og Fjordane, 
samt planlegge, organisere og øve internt 
og med samarbeidspartnarar. 

2.1.2 Søk og redning

• å utvikle og styrke vår rolle og funksjon i 
redningstenesta. 

Dette inneber mellom anna at vi skal
• tilby grunnopplæring på distriktsnivå og 
resertifisering lokalt, slik at vi når målet om 
450 godkjente og over 20 korps med minst 
10 godkjente medlemmer.



Organisatoriske mål og midlar
Røde Kors i Sogn og Fjordane har saman med resten av Røde Kors i Noreg  
sett tre organisatoriske mål for korleis vi legg til rette for den humanitære aktiviteten:

3.1 VI BYGGER EIN STERK, 
ENDRINGSVILLIG OG 

BEHOVSRETTA ORGANISASJON

3.2  VI SET HUMANITÆRE BEHOV 
OG AKTIVITETAR PÅ DAGSORDEN 

3.3  VI UTVIKLAR LOKAL 
KAPASITET, ORGANISASJONS

KULTUR OG LEIIING

For å nå dei organisatoriske måla 
skal vi spesielt prioritere:

3.1.1 Behov/aktivitet – 

• avdekke behov, vurdere og ev. starte ny 
aktivitet, og sikre kvalitet i den frivillige 
aktiviteten. 

Dette inneber mellom anna at vi skal
•  kartlegge udekte lokale behov, og gjere 
Røde Kors-vurderinga. Sikre kvaliteten på 
eksisterande og nye aktivitetar. 

3.1.2 Læring/system –

•  ha gode rutinar for bruk av 
administrative støttesystem og verktøy. 
Vidareføre kunnskap og erfaring. 

Dette inneber mellom anna at vi skal
• vidareføre satsinga på instruktørar slik at 
vi har fleire å velje mellom når lokale 
frivillige vil ha kurs mest mogeleg lokalt. 
Auke kunnskap i organisasjonen om 
demens og psykiske lidingar.  

For å nå dei organisatoriske måla 
skal vi spesielt prioritere:

3.2.1 Vere talsperson

• vere talsperson for menneske i utsette livs-
situasjonar, og delta i samfunnsdebatten.

Dette inneber mellom anna at vi skal
•  vere tydelege i media, arrangere 
konferansar, og informere politikarar og 
storsamfunnet om dei humanitære 
utfordringane i Norge.  

3.2.2 Synleggjering – 

• synleggjere resultata av den humanitære 
aktiviteten, og vise verdien av det frivillige 
arbeidet. 

Dette inneber mellom anna at vi skal
•  auke bruken av digitale plattformer og 
utvikle tradisjonelle medium. Vurdere om 
og i kva form Røde Kors-avisa skal 
vidareførast. 
• Stimulere til auka profilering i aktivitet. 

For å nå dei organisatoriske måla 
skal vi spesielt prioritere:

3.3.1 Lokal kapasitet – 

• avklare og styrke lokale føresetnader 
for humanitær aktivitet og drift av lokal 
organisasjon. 

Dette inneber mellom anna at vi skal
•  møte alle lokalstyra for å avklare kva som 
må gjerast for å drive betre og lettare 
lokalt. Individuell oppfølging kombinert 
med fellestiltak. 

3.3.2 Rekruttering – 

• rekruttere, spesielt unge, legge til rette for 
opplæring og motivere til deltaking i aktivi-
tet og organisasjon.

Dette inneber mellom anna at vi skal
•  vidareføre satsinga på ungdommen som 
humanitær ressurs, spesielt som 
talsperson for barn og unge sin situasjon 
og utfordringar, herunder psykisk helse  




