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RØDE KORS-PRINSIPPENE
HUMANITET
HUMANITET

UAVHENGIGHET

UPARTISKHET

Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk
å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både
i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber
Røde Kors etter å forebygge og lindre
menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å
beskytte liv og helse og sikre respekt for
enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å
fremme gjensidig forståelse, vennskap,
samarbeid og varig fred mellom alle folk.

Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale
Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og
i nødsituasjoner og er underlagt landets lover,
må Røde Kors alltid opprettholde sin
selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i
overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene.

NØYTRALITET

UPARTISKHET

FRIVILLIGHET
Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon
basert på frivillig medlemskap og er ikke på noen
måte tilskyndet av ønske om økonomiske
fordeler.

UAVHENGIGHET

Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet,
rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller
politisk overbevisning. Røde Kors streber
utelukkende etter å lindre nød og komme hurtig
til hjelp der nøden er størst.

NØYTRALITET

ENHET

FRIVILLIGHET

I hvert land kan det bare være én Røde Korsorganisasjon. Den må være åpen for alle og
utføre sin humanitære virksomhet over hele
landet.

For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved
konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la
seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk,
rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter.

ENHET

UNIVERSALITET
Røde Kors er en verdensomspennende
bevegelse hvor de nasjonale Røde Korsforeningene har samme status og deler samme
ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.

UNIVERSALITET

KORT OM ÅRET 2020
JANUAR

FEBRUAR

MARS

Med innkjøp av nye scootere, ble

Elever fra Sommerlyst skole rakk å

Koronapandemien slo for alvor til i

Hjelpekorpset ytterligere rustet for

holde et digitalt kurs for seniorer

mars, og Hjelpekorpset stilte på

vinterens oppdrag!

før koronapandemien inntraff.

teststasjonen på UNN. Foto:
Hjelpekorpset i Tromsø Røde Kors.

APRIL

MAI

JUNI

Tromsø Røde Kors bisto

Russen i Tromsø valgte Tromsø

På parsellen til Hagegruppa på Holt

kommunen med handlehjelp til

Røde Kors som «æresruss» med

fikk planter, grønnsaker og

sårbare grupper i karantene. Totalt

begrunnelse av vår betydelige

blomster vann og stell gjennom

22 handleoppdrag ble utført.

innsats under koronapandemien!

hele sommeren.
Foto: Wedeb Tsegay

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

Frivillig og deltakere i Gåtrimmen

Innhøsting av grønnsaker på Holt!

Kvinnegruppa hadde kun sygruppe

gikk på små turer hver fredag

Foto: Mahatane Josue

høsten 2020 og deltakerne lærte

gjennom hele sommeren!

blant annet å sy munnbind!

Foto: Gåtrimmen
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OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

Vi bisto Tromsø kommune i

Planlegging og oppussing av

Bålkos med flyktninger og

vaksineringen av sesonginfluensa.

lokalene til Fellesverket startet på

flyktningguider på Charlottenlund.
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høsten.

Foto: Audhild Høyem

STYRELEDERS FORORD
Jeg vil gratulere alle i Tromsø Røde Kors – ansatte, medlemmer og frivillige – med meget godt utført arbeid i 2020,
generelt for de ordinære arbeidsområder, og spesielt for topp innsats i arbeidet med pandemien Covid-19.
Vi har helt siden mars 2020 vært en beredskapsorganisasjon i samarbeid med Tromsø kommune. Her har vi deltatt
i stor grad med pasienttransport, testing, smitteforebygging, vaksinering etc. Det er betydelig av vår kapasitet i
organisasjonen i 2020, som har medgått til aktiviteter i forbindelse med pandemien, sammen med Tromsø
kommune, UNN og andre.
For vår innsats mottok vi prisen som årets «æresruss» i 2020 fra «Russen» i Tromsø!
I tillegg til oppgavene med pandemien Covid-19, har vi i 2020 utført våre vanlige gjøremål på alle områder, som
selvfølgelig har blitt berørt av pandemien på ulike funksjoner, men hvor vi har maktet å tilpasse oss på «nye»
måter for å få alt gjort, etter min mening på en kreativ og utmerket måte.
I vårt arbeid har det i 2020 som før vært lagt stor vekt på omsorg, hvor jeg vil nevne frivillige og ansatte som har
gjennomført Gruppetrimmen for seniorer digitalt, da med opplæring av deltagerne på forhånd med veiledning i å
delta på Teams-møte på pc eller nettbrett. Norsktreningen ble gjort om til digitale samtaler, Besøkstjenesten ble
omgjort til telefonfonvenn-tilbudet og Tromsø Røde Kors Ungdom arrangerte ulike konkurranser på nett etc.
Hjelpekorpset har i hele 2020 gjennomført sine aktiviteter, bortsett fra kursvirksomheten, hvor pandemien satte
en stopper for det meste. Men i tillegg har aktiviteten tilknyttet Covid-19 vært meget stor, og hvor frivillige har
utført flere tusen timer med kvalifisert arbeid.
Noen «prosjekter» har vært nødvendig å legge på vent i disse pandemitider, slik som for eksempel arbeidet med
nytt hus for Tromsø Røde Kors. Men vi har fått på plass «Fellesverket» med nytt aktivitetshus for ungdom i Tromsø
sentrum både fysisk og finansielt, hvor tilbudet blir mangfoldig, viktig og trygt.
Jeg takker alle for viktige bidrag i 2020 – et utfordrende år for de fleste, fra frivillige, medlemmer og ansatte i
Tromsø Røde Kors.

Vennlig hilsen,
Knut Wilhelmsen
Styreleder i Tromsø Røde Kors

ÅRSBERETNING
TROMSØ RØDE KORS 2020

Foto: Markus Kristoffer Dreyer

1. ÅRSBERETNING –
TROMSØ RØDE KORS ADMINISTRASJONEN
1.0. Styret og Valgkomiteen
Lokalstyret har i 2020 bestått av følgende medlemmer:
Leder
Nestleder
Medlemmer

Knut Magne Wilhelmsen
Ingvild Kielland
Eli Johanne Carstens
Heidi Johansen
Tor André Skjelbakken
Tor Arne Hanssen

Varamedlemmer

Amund Karison Økland (flyttet juli 2020)
Hilde Dybwad
Eirin Rødseth (leder Omsorg)
Sofie Bjarnesen (leder Ungdom)
Jørn Olsen (leder Hjelpekorps)

Representanter fra lokalrådene

Valgkomiteen har i 2020 bestått av følgende komitémedlemmer:
Valgkomiteen
Alf Furu
Gunn Marit Schultz
Einar Stikbakke
Leif Åsmund Hovden

1.1. Styrets arbeid
Antall styremøter i 2020: seks, hvorav ett møte på Teams.
Antall saker behandlet: 43
Årsmøtet og valg av nytt styre ble i 2020 utsatt helt til i mai på
grunn av koronabegrensninger. Årsmøtet ble av samme grunn
avholdt digitalt.
I første halvdel av året var styrets arbeid i stor grad preget av
beredskapsarbeid relatert til koronainnsats. I siste halvdel av
året lå særlig fokuset på arbeidet med å få på plass lokaler til
Fellesverket, samt å sikre at foreningen holdt seg økonomisk
bærekraftig gjennom koronaperioden.

1.2. Røde Kors – huset
Husstyret har i første del av 2020 bestått av:
Kjell-Roger Andersen
Øystein Bruvoll
Trond Jaklin
Odd-Christian Lilleeng

Antall møter i 2020: Husstyret har avholdt ett møte
Viktige saker: Plenen foran huset er tilbakeført etter gravearbeid, og kjøkkenkroken på Lillestua er
oppgradert.
Arbeidet på Røde Kors-huset og på uteområdet er utført av deltakere fra Kriminalomsorgen, samt én
frivillig. Det har vært begrenset aktivitet på huset på grunn av koronapandemien. Det er dermed utført
mindre vedlikeholdsarbeid enn vanlig. Husstyret har også hatt lite aktivitet med kun ett møte i starten av
året.

1.3. Ansatte
Sissel Olsen
Kjell Roger Andersen

Sunniva Johansen
Ingvild Skaarseth

Odd-Bjørn Sørnes

Karen Nilsen

Maria Birkely
Odd-Christian Lilleeng

Kari Lydersen
Rigmor Reithe

Daglig leder
100 % fast stilling
Administrativ leder og fungerende daglig leder fra
august.
100 % fast stilling
Frivillighetskoordinator Migrasjon og Kurs
100 % fast stilling
Frivillighetskoordinator Besøkstjenesten og
Leksehjelp
100% fast stilling
Frivillighetskoordinator Hjelpekorps, samt
Eksterne kurs
100 % fast stilling
Frivillighetskoordinator Gatemegling, Nettverk og
Visitortjenesten, samt prosjektleder Fellesverket
100 % fast stilling
Frivillighetskoordinator Administrasjon
50 % fast stilling
Leder Fellesverket
60% fast stilling (1.1.-31.1.2020)
100 % fast stilling (fra 1.2.2020)
Leder Frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors
100 % fast stilling
Timebetalt stilling knyttet til renhold

Fra ett av mange Teams-kontormøter som ble holdt i Tromsø
Røde Kors i 2020. Oppe fra venstre: Maria, Odd-Bjørn og Kari.
Nede fra venstre: Karen, Kjell-Roger, Ingvild, Odd-Christian og
Sunniva.

1.4. Frivillighet og medlemskap
"Frivillighet" er et av våre syv prinsipper og er selve
kjernen i Røde Kors sitt arbeid. Tromsø Røde Kors
må ha tilstrekkelig antall motiverte frivillige for at
faste aktivitetene skal gå rundt og for at vi skal
kunne fungere som beredskapsorganisasjon. Derfor
må rekruttering og frivilligpleie settes høyt.
Vi søker å være synlig og rekruttere nye frivillige
hovedsakelig gjennom Facebook-kampanjer og innlegg, på stands, via hjemmesiden, samt via
Frivillighet Norges nettside "Frivillig.no". I tillegg ble
det opprettet en Instagram-profil til Tromsø Røde
Kors høsten 2020 for å nå ut til et bredere publikum
og for å skape økt synlighet.
De fleste arrangement, stands og markeringer
ble dessverre avlyst i 2020 som følge av
koronapandemien. Likevel hadde aktivitetene et
eget fokus på digitale, sosiale tilstelninger og
frivilligpleie, så langt koronarestriksjonene tillot,
innad i den enkelte aktivitet. Dette for å ivareta
samholdsfølelsen og holde motivasjonen oppe.

"Frivillighet" er et av
våre syv prinsipper og er
selve kjernen i Røde Kors
sitt arbeid.

Russen i Tromsø kårer hvert år en «æresruss» på
17. mai. Det kan være en organisasjon eller en
enkeltperson som har gjort eller bidratt med noe
ekstra. Et annet høydepunkt i 2020 var derfor at
russen valgte Tromsø Røde Kors som æresruss
med begrunnelse av vår betydelige innsats
under koronapandemien. Denne æresprisen gis
til alle våre frivillige som har stilt opp på både
koronarelatert aktivitet og annen, fast aktivitet i
Tromsø Røde Kors gjennom et krevende år.

Et høydepunkt gjennom året var likevel Røde
Kors sin synlighet i biltoget som erstattet
Folketoget på 17. mai. Da stilte mange frivillige
opp, særlig fra Hjelpekorpset, i Røde Korsbekledning, med Røde Kors- kjøretøy og Røde
Kors-flagg. Det ble et vakkert skue!

Tusen takk til Russen for prisen, og igjen tusen takk til frivillige for uvurderlig innsats gjennom året!

Rekruttering og frivillighet
I 2020 var det i alt 408 personer som registrerte seg som nye frivillige i Tromsø Røde Kors. Alle disse ble
invitert til et påfølgende informasjonsmøte på Røde Kors-huset eller via Teams, eller til en én-til-én
samtale.
I løpet av 2020 ble det, på grunn av
pandemien, kun avholdt tre fysiske
informasjonsmøter på Røde Kors-huset,
men til gjengjeld ble det holdt 47 digitale
informasjonsmøter på Teams.

I løpet av 2020 ble det, på grunn av pandemien, kun
avholdt tre fysiske informasjonsmøter på Røde Korshuset, men til gjengjeld ble det holdt 47 digitale
informasjonsmøter på Teams. Videre ble det
gjennomført 58 én-til-én samtaler med frivillige som ikke
deltok på informasjonsmøtene.

Av de 408 som registrerte seg var det 182 som fylte ut et
kartleggingsskjema for å bli frivillig i en aktivitet etter å ha deltatt på et informasjonsmøte eller vært til en
én-til-én samtale. Det er svært vanlig, dessverre, at det oppstår et frafall på de som meldte seg som frivillig
og de som faktisk fyller ut kartleggingsskjema for å delta i aktivitet. På landsbasis estimeres det med at
hele 60 % aldri kommer ut i aktivitet. Det er flere naturlige grunner for det – noen ombestemmer seg,
noen flytter, noen synes at den obligatoriske kursrekka for å bli frivillig blir for omfattende eller lignende.
Frafallet i år kan også tilskrives pause i en rekke faste aktiviteter på grunn av covid-19.
Likevel, det er viktig å formidle at vi i Tromsø klarer å beholde og sluse relativt mange inn i aktivitet av de
som registrerer seg. Vi jobber kontinuerlig, både nasjonalt og lokalt, med å redusere dette frafallet. Blant
annet jobber Norges Røde Kors med å forbedre de digitale løsningene for bedre og raskere mottak, samt
mer effektiv administrasjon av nye og eksisterende frivillige. Videre er det i Norges Røde Kors sett på
måter man kan forenkle den obligatoriske kursrekka slik at frivillige raskere kan kvalifiseres til å delta i
aktivitet. Lokalt jobber vi også med å få på plass stadig bedre rutiner for mottak og oppfølging av nye
frivillige.
Ved utgangen av 2020 hadde vi i underkant av 500 frivillige. Dette
er relativt uendret fra utgangen av 2019, og det skyldes stabil
endring i tilvekst og frafall hvert år. Nye frivillige kommer til, mens
andre flytter eller endrer livssituasjon og slutter. Antall frivillige ved
utgangen av hvert år har holdt seg relativt stabilt de siste årene.

Ved utgangen av
2020 hadde vi i
underkant av
500 frivillige.

Frivilligsentralen har hovedansvaret for mottaket av nye frivillige til
Tromsø Røde kors. Les mer om dette under punkt 5.0
Frivilligsentralen.

Medlemskap
I tillegg til eller som et alternativ til å være frivillig, kan personer støtte Røde Kors gjennom medlemskap*.
Vi hadde ved utgangen av 2020 i underkant av 2600 betalende medlemmer i Tromsø Røde Kors, noe som

utgjør en vekst på 24 % fra året før. Dermed fortsetter den solide veksten i antall medlemmer også i år.
Veksten henger trolig sammen med nasjonal satsing på dyktige lokale feltselgere som går fra dør til dør
og selger medlemskap, i tillegg til forbedrede rutiner lokalt knyttet til å invitere nye frivillige til også å bli
betalende medlemmer. Det er også sannsynlig at flere ønsket å bli medlemmer og støtte Røde Kors både
nasjonalt og lokalt i 2020 som følge av koronapandemien og at organisasjonen vår har vist at vi bidrar, er
beredt og stiller opp.
*Noen få aktiviteter krever også medlemskap for å bli frivillig.

Foto: Norges Røde Kors

1.5. Kursgruppa
Alle som blir frivillig i Tromsø Røde Kors må som et
minimum gjennomføre tre obligatoriske grunnkurs, ett på
nett og to på Røde Kors-huset. Noen aktiviteter krever
ytterligere kursing. Kursgruppa jobber med å legge til rette
for de tre grunnkursene ved å sørge for at kursmateriell og
en kopp kaffe eller to er på plass i kurslokalene.
Kursgruppa har ikke vært aktiv i 2020. Likevel har flere av
de obligatoriske kursene vært avholdt gjennom året, men
som følge av innsats til ansattressurs. I perioder hvor det
har
vært
nedstengning
og
ekstra
strenge
koronarestriksjoner ble de fleste kursene dessverre avlyst.

1.6. Beredskapsutvalget
Medlemmer av Beredskapsutvalget:
Marte Kristine Ramsvik Halvorsen (leder)
Jakob Tetlie
Kristoffer Karlsen

Beredskapsutvalget
jobber
innenfor
Landsstyrets vedtatte strategiske plan for
samfunnssikkerhet og beredskap, og er et
rådgivende og utøvende organ for
lokalforeningen i spørsmål som berører
Tromsø Røde Kors sitt beredskapsarbeid.

Hovedoppgavene til Beredskapsutvalget er å koordinere lokalforeningens samlede beredskapsarbeid,
styrke krisehåndteringsevner i hele organisasjonen, samt bistå foreningen generelt i krisehåndtering.

Beredskap i startfasen av koronapandemien
Da nedstengningen av samfunnet kom i mars, ble
Beredskapsutvalget involvert i lokalforeningens
koronainnsats de første ukene – særlig som et
koordinerende ledd. Utvalget bisto også med
rapportering til beredskapsansvarlig på distriktet, Troms
Røde Kors.
I de første ukene var det særlig Handletjenesten,
telefonvenn-tilbudet og bistand til teststasjonen ved
UNN som var i fokus. Hjelpekorpset og Frivilligsentralen,
med støtte fra ansatte, ble viktige operative ledd i
utførelsen av denne beredskapsinnsatsen. I april overtok
Hjelpekorpset og Frivilligsentralen den løpende driften
mot kommunen og UNN siden det gikk fra beredskap til
mer ordinær drift. Se en oppsummering av
koronaresponsen i Tromsø Røde Kors i punkt 1.7.

Denne SMS-en ble sendt ut fra lederen i Beredskapsutvalget til alle frivillige i Tromsø Røde Kors i mars 2020. Målet var å mobilisere
og hente inn ressurser fra frivillige for å bistå med ulike oppgaver som kommunen etterspurte i de krevende første ukene av
koronapandemien.

1.7. Kort oppsummering av koronaåret 2020
Tromsø Røde Kors iverksatte omfattende tiltak
som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for
lokale myndigheter da koronakrisen meldte seg.
Takket være solid engasjement blant frivillige,
både eksisterende og nye, klarte vi raskt å
mobilisere for å møte de mange nye behov som
meldte seg i lokalmiljøet vårt. Utfordringen lå
likevel i å imøtekomme strenge retningslinjer for
å unngå smitte, samtidig som vi søkte å nå de
mange nye humanitære behov som oppsto; det
være seg behov for å få mat i hus eller ha noen å
prate med. Rutiner ble derfor raskt endret for å
ivareta smittevern i tillegg til personvern, nye
måter å gi opplæring på til nye frivillige oppsto
gjennom kreative, digitale løsninger, og

aktiviteter ble justert for å ivareta krav om
begrenset sosial kontakt.
Det vokste seg frem en opplevelse av samarbeid,
teamwork, dugnadsånd og stor grad av
fleksibilitet i kjølvannet av koronakrisen. Både
ansatte og frivillige erfarte at vi klarte å tilpasse
oss på «nye» måter å få ting gjort på, og
samarbeid over Teams/ Zoom ble på mange
måter normen gjennom året. Ansatte satt det
meste av året på rullerende hjemmekontor
fordelt på to kohorter, men søkte til enhver tid å
ha Røde Kors-huset bemannet, med unntak fra
perioden 12. mars til midten av mai.

Koronarelaterte aktiviteter og oppdrag i samarbeid med det offentlige
Som beredskapsorganisasjon gikk en betydelig del av vår frivillige kapasitet til koronarelaterte oppdrag i
2020. Med en beredskapsavtale med kommunen i bunnen, fikk vi på plass et godt samarbeid med Tromsø
kommune og andre offentlige aktører på et tidlig tidspunkt. Under er eksempler på oppdrag fra
kommunen og andre offentlige instanser som vi imøtekom og leverte på.

Teststasjon UNN
Hjelpekorpset ble tidlig forespurt av
Universitetssykehuset i Nord-Norge om å bistå i
testingen av ansatte med luftveissymptomer. I løpet
av nesten 10 måneder la 55 frivillige ned over 2700
timer med innsats på UNN.

Smittetransport
Hjelpekorpset fikk også tidlig på plass et samarbeid
med Pasientreiser, via Tromsø kommune, om å bistå
med transport av personer med mistenkt eller
bekreftet smitte i Tromsø og omegn.

Teststasjon på UNN. Foto: Tromsø Røde Kors Hjelpekorps

Teststasjon flyplass
Hjelpekorpset inngikk også en avtale med Tromsø kommune der vi på kommunens vegne, og i
samarbeid med Norsk Folkehjelp Sanitet, drev teststasjonen med alle funksjoner for
utenlandsankomster på flyplassen i Tromsø.

Frivillige fra Tromsø Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp samarbeidet om å drifte teststasjonen på flyplassen høsten 2020.

Handletjeneste
Tromsø Røde Kors opprettet også Handletjenesten. Denne tjenesten ble bestilt av Tromsø kommune.
Frivillige bistod med å handle inn matvarer til sårbare grupper som var i karantene eller isolasjon. Blant
bestillerne var pårørende til eldre, uføre og utenlandske arbeidere.

Telefonvenn
Tromsø kommune forespurte Tromsø Røde Kors om å opprette aktiviteten Telefonvenn for å forhindre
isolasjon i befolkningen som følge av strenge retningslinjer for smittevern. Ordningen var rettet mot alle
aldersgrupper, men med spesielt fokus på eldre.

Influensavaksinering
Frivillige fra Tromsø Røde Kors bistod også Tromsø kommune under
massevaksineringen av sesonginfluensa høsten 2020. Dette skulle også
fungere som en øvelse frem mot storstilt koronavaksinering året etter.
I tillegg har Hjelpekorpset fått opplært mannskaper i testing og bidratt på
massetesting på skoler og ved drop-in der kommunen har hatt behov. Det
kan nevnes at Hjelpekorpset har alene loggført 4000 timer med innsats i
koronarelaterte oppgaver. Da er ikke rigging, opplæring og bakvakter
medregnet.

Det kan nevnes at
Hjelpekorpset har
alene loggført 4000
timer med innsats i
koronarelaterte
oppgaver.

Foto: Veit Niklas Nitschke

Koronainnsatsen fra frivillige i Tromsø Røde Kors i 2020 for å støtte det offentlige var derfor betydelig.
En mer omfattende beskrivelse av koronaresponsen følger under særlig punkt 3.0 Hjelpekorpset og 5.0
Frivilligsentralen.

Faste aktiviteter
I tillegg til oppgavene med koronapandemien
har frivillige og ansatte utført mange av våre
vanlige gjøremål og aktiviteter, så langt det har
latt seg gjøre og under gitte koronarestriksjoner
som har variert avhengig av smittesituasjonen
lokalt.
Til å begynne med ble alle aktiviteter, møter,
kurs, sanitetsvakter og annet umiddelbart avlyst
i mars. Da samfunnet igjen gradvis ble gjenåpnet
måtte alle aktiviteter tenke nytt og være
fleksibel. Flere aktiviteter ble da gjenoppstartet,
men i ny koronatilpasset versjon. Dette var for
eksempel Digital Norsktrening og Digital
Gruppetrim. I tillegg holdt flyktningguider og
besøksvenner kontakten over telefon. Tromsø
Røde Kors Ungdom arrangerte også ulike
konkurranser på nett for å aktivisere en sårbar
ung aldersgruppe disponert for ensomhet i en
krevende tid. Tirsdagstreffet for seniorer ble
avlyst i vanlig forstand, men frivillige tilpasset
dette etter hvert til at de dro hjem på besøk til
seniorene i stedefor. Kvinnegruppen, som
tradisjonelt innebærer en sygruppe og en
strikkegruppe, ble gjort om til kun sygruppa fordi
strikking innebærer mer nærkontakt.
Dette er bare en kort beskrivelse og
oppsummering av koronaresponsen for å vise
hvordan hele organisasjonen snudde seg for å
.

møte
den
nye
tilværelsen
med
koronarestriksjoner. En mer utfyllende og
detaljert beskrivelse av aktivitetstilbudet
gjennom året følger, som nevnt over, under det
enkelte punkt senere i årsberetningen.
Styret ønsker å takke alle frivillige for den gode
innsatsen som er lagt ned i Tromsø Røde Kors i
2020. Takket være de frivillige har mange barn,
unge, voksne og eldre i Tromsø by fått støtte,
hjelp og omsorg gjennom både koronarelaterte
aktiviteter, men også gjennom våre faste
aktiviteter

2. ÅRSBERETNING –
TROMSØ RØDE KORS OMSORG
Medlemmer i Lokalråd Omsorg:
Leder: Eirin Rødseth
Nestleder: Gunn Schultz
Medlemmer: Kari Holthe, Audhild Høyem, Darya
Kudari, Susanne Nordøy Ryan og Harald Teibakk

Røde Kors Omsorg skal være til stede for mennesker i sårbare livssituasjoner. I dette ligger det blant annet
å være til stede for de som har behov for sosial kontakt, være til stede for migranter som har behov for
støtte og inkludering, og skape trygge, åpne og inkluderende møteplasser for barn og unge. Røde Kors
Omsorg skal også bidra til å bygge lokal beredskapsevne.

2.0 Lokalråd Omsorg
Lokalråd Omsorg er et rådgivende organ for lokalstyret innen omsorgsfeltet. Lokalrådet leder
omsorgsaktivitetene på lokalstyrets vegne i henhold til handlingsprogram, budsjett og øvrige
retningslinjer som er vedtatt av lokalforeningens årsmøte.
Følgende omsorgsaktiviteter sorterer organisatorisk under Lokalråd Omsorg i Tromsø Røde Kors*:
Sosial inkludering
Besøkstjenesten

Oppvekst
Leksehjelp

Visitortjenesten
Nettverk
Vitnestøtte

Gatemegling
Fellesverket

Migrasjon
Flyktningguide, Vennefamilie og
Mentorfamilie
Kvinnegruppa
Norsktreningen
Hagegruppa

*Tromsø Røde Kors har ytterligere omsorgsaktiviteter for både eldre og unge. Disse er organisatorisk underlagt
Frivilligsentralen. Les derfor mer om disse omsorgsaktivitetene under punkt 5.0 Frivilligsentralen.

2020 ble et annerledes år også for Lokalråd Omsorg (LRO), og koronapandemien har preget lokalrådet sitt
arbeid gjennom hele året. Da flere av de viktige omsorgsaktivitetene ble innstilt av smittevernhensyn i
mars måtte alle tenke nytt. Lokalrådet samarbeidet med de ansatte og frivillige i ressursgruppene om
særtiltak som ble igangsatt som følge av pandemien.

Lokalrådet fulgte ressursgruppenes behov tett opp og hadde også selv hyppige digitale møter for å holde
seg oppdatert og fordele oppgaver. Alt dette har bidratt til at viktige aktiviteter kan opprettholdes, selv
om formen har blitt endret.

Virtuelt LRO-møte. De fleste LRO-møtene i 2020 ble gjennomført på Teams.

Da smittevernreglene tillot det høsten 2020, arrangerte lokalrådet medlemsmøte for ressursgruppenes
frivillige. Førsteamanuensis Bodil Hansen Blix fra Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges Arktiske
Universitet holdt foredrag om frivillige i omsorgssektoren. Andre planlagte fellessamlinger måtte avlyses
av smittevernhensyn.
Lokalråd Omsorg skrev kronikken “Besøksvenn - ekstra viktig, fortsatt trygt!” i desember, og denne ble
publisert i avisene, Nordlys og iTromsø. En pressemelding sendt sammen med kronikken førte også til
nyhetsinnslag på NRK Troms. I den forbindelse ble det også etablert et samarbeid med rådgivingstjenesten
for studenter ved Universitetet i Tromsø.

2.1 Sosial inkludering
2.1.1 Besøkstjenesten
Leder/ kontaktperson: Gunnhild Haug
Frivillighetskoordinator: Ingvild Spinn Skaarseth
Aktive frivillige: ca. 80
Antall deltakere: ca. 80 (inkl. ventende besøksverter)

I Besøkstjenesten har vi tilbudene besøksvenn
og besøksvenn med hund, samt flere
aktiviteter i kategorien sosiale møteplasser.
Det overordnede målet for alle aktivitetene i
Besøkstjenesten er å forhindre eller redusere
ensomhet ved å tilrettelegge for gode
menneskemøter og sosiale aktiviteter.

Besøkstjenesten driftes av en frivillig ressursgruppe, sammen med frivillighetskoordinator i 50% stilling. I
tillegg har vi på tampen av året ansatt en prosjektmedarbeider i 20% stilling, som skal avlaste oss i
koblingsarbeidet slik at vi får hentet inn etterslepet fra 2020, og forhåpentligvis redusere ventetiden for å
få besøksvenn.
Alle frivillige som blir med i Besøkstjenesten må gjennomføre Temakurs Omsorg - Besøkstjenesten før de
går ut i aktivitet. I 2020 har det dessverre blitt lite kursing av nye frivillige. Vårsemesteret besto jo stort
sett av en full lockdown av landet, og dermed ingen kursing av besøksvenner. I høstsemesteret forsøkte
vi oss på å arrangere kurs i smittevennlig format med begrenset antall deltakere, men opplevde dessverre
at det ble mange “siste liten - avlysninger” som gjorde at antall nye frivillige ble lavt. Vi har mye å hente
inn igjen på rekrutteringen nå, og selv om det ikke er optimalt å gjennomføre temakurset digitalt, så må
vi nå se på mulighetene for å gjøre det. Kursene holdes av ressursgruppen og frivillighetskoordinator.

Besøksvenn og besøksvenn med hund
Antall frivillige i ressursgruppen: 2
Antall aktive koblinger: 31
Antall nye koblinger i 2020: 11

Besøksvenn
Året 2020 ble som følge av koronapandemien preget av redusert aktivitet. Vi begynte optimistisk med
store planer om rekruttering av nye frivillige, økning i antall koblinger og generelt oppsving for
Besøkstjenesten. Så kom pandemien og satte en stopper for planene.

Vi gjorde ingen nye koblinger fra februar til august, og brukte tiden på å ta ringerunder til våre frivillige og
deltakere for å følge opp eksisterende koblinger. Fra september har vi hatt begrenset drift som følge av
at vi har mistet mange frivillige dette året. Det har også vært vanskelig å rekruttere nye frivillige. Vi har
derfor fått et stort etterslep i koblingsarbeidet med lange ventelister. Av denne grunnen søkte vi høsten
2020 Troms og Finnmark fylkeskommune om støtte til å ansette en prosjektmedarbeider i 20% stilling
som skal jobbe sammen med oss i 2021. Målet er å ta igjen etterslepet og få ned ventelistene for
besøksvenn, som følge av at nåværende frivillige og ansattressurs ikke har kapasitet til dette.

Besøksvenn med hund
Det er generelt stor etterspørsel etter besøksvenner med hund, særlig blant sykehjemmene i Tromsø som
alle ønsker seg flere besøkshunder på besøk til sine beboere.
Vi hadde få besøkshunder i aktivitet ved utgangen av 2019. Planen var å ha første kurshelg for nye
besøkshunder 21. mars. Men, som med flere andre kurs, ble også dette avlyst som følge av pandemien.
De eksisterende ekvipasjene har holdt seg delvis i aktiviteten gjennom 2020, og har variert sin aktivitet ut
fra de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Besøksvenner med hund i Tromsø. Bildet ble tatt i 2018.

Besøksvenner med hund gir ro og kos. Foto: Arvid Lajord

Sosiale møteplasser
Målgruppen for sosiale møteplasser i Besøkstjenesten er for eldre som igjen tilhører risikogruppen for
covid-19. De fleste sosiale møteplasser har derfor vært innstilt gjennom hele 2020.
Vi har, i samråd med de frivillige, besluttet å avslutte møteplassen “Mandagstreffet” da vi ser at tilbudet
trenger flere deltakere og en evaluering av behov/ tiltak.

2.1.2 Visitortjenesten
Leder: Yngve Ernstsen
Nestleder: John Allan Selfors

Målet med

Målet med

Visitortjenesten er at

Frivillighetskoordinator: Karen Nilsen

Visitortjenesten
er at
den innsatte ved besøk
den
innsatte
ved besøk
skal
få et avbrekk
i en

Aktive frivillige: 11

hverdag
isolasjon,
skal
få et der
avbrekk
i en
utstøtelse
ogisolasjon,
ensomhet
hverdag
der

Tromsø Røde Kors Visitortjeneste er et tilbud til innsatte i Tromsø
fengsel som ønsker besøk og samtale med en upartisk og nøytral
person utenfor Kriminalomsorgen. Dette gjelder også innsatte som
sitter i varetekt med restriksjoner med hensyn til brev, besøk og
media.

ofte er en og
kjensgjerning.
utstøtelse
ensomhet

ofte er en kjensgjerning.

Målet med Visitortjenesten er at den innsatte ved besøk skal få et avbrekk i en hverdag der isolasjon,
utstøtelse og ensomhet ofte er en kjensgjerning. Besøkene foregår primært på cella, men også fengselets
besøksrom benyttes om dette er hensiktsmessig. Besøkene pågår så lenge den innsatte og visitoren er
enig om det, men all kontakt mellom innsatt og visitor opphører når den innsatte løslates.
Både innsatte og ansatte i fengselet gir tilbakemelding om at vår tilstedeværelse er verdsatt.
Ressursgruppen har i 20 bestått av leder og nestleder. Visitorgruppen har i 2020 bestått av 11
medlemmer, inkludert leder og nestleder.
For å bøte på problemene med å få gjennomført besøk på grunn av manglende bemanning i fengselet,
innledet vi året med å forsøke felles besøksdager. Håpet var at fengselet dermed kunne planlegge
besøkene i god tid og tilpasse bemanningen deretter. Dessverre kom vi bare så vidt i gang med ordningen
før fengselet stengte ned i forbindelse med korona i mars. I det hele tatt ble aktivitetene våre i 2020 i stor
grad preget av koronarestriksjoner, spesielt fra mars og gjennom sommeren. Etter sommeren åpnet
fengselet opp igjen, men da var det fortsatt problemer med bemanningen.
Selv om vi ikke fikk gjennomført så mange besøk som vi kunne ønske må vi likevel si oss fornøyd med
antall innsatte som ønsker visitor, noe vi må gi fengselspresten mye av æren for.

Totalt sett ble det gjennomført 31 én- til -én- besøk i 2020. Av disse var 16 besøk på avdeling for høy
sikkerhet, der 11 besøk var på domsavdelingen og 5 besøk på varetekt, og 15 besøk på avdeling for lav
sikkerhet.
Når det gjelder pizzakveldene har vi gjennomført fire av de seks kveldene som var planlagt, noe vi må si
oss fornøyd med situasjonen tatt i betraktning. Når koronasituasjonen tillot det opplevde vi også i år at
fengselet prioriterte pizzakveldene høyt ved at ekstra bemanning har vært hentet inn for anledningen.
De fire pizzakveldene vi arrangerte var alle populære blant de
innsatte, og det var godt oppmøte og god stemning. En av
pizzakveldene ble benyttet til å markere at Visitortjenesten i
Norge fylte 60 år denne høsten – blant annet med høytidelig
besøk fra kommunen. På julaften deltok vi på gudstjenesten
hvor vi delte ut totalt 43 gaver til de innsatte som var til stede,
og til de øvrige som ble besøkt i etterkant, både på åpen og
lukket avdeling. Det ble tolv gaver til overs. Disse ble delt ut på
Færingen.

De fire pizzakveldene vi
arrangerte var alle populære
blant de innsatte, og det var
godt oppmøte og god stemning.

Fordi aktivitetsnivået vårt i 2020 har vært så
lavt har vi heller ikke hatt behov for å
rekruttere flere visitorer.
Vår tradisjonelle frivilligpleie i visitorgruppa
i privat regi måtte avlyses på vårparten på
grunn av koronarestriksjonene. Men vi
klarte i november å gjennomføre et hyggelig
kombinert julebord og markering av
visitorenes
60
årsjubileum
på
Maskinverkstedet.
Når man skal oppsummere visitoråret 2020
ble det et annus horribilis med tanke på éntil -én- besøkene, som tross alt er
primærvirksomheten vår. Pizzakveldene, og
vår deltakelse på julaften, har likevel vært
med på å bidra til å gjøre hverdagen litt
mindre grå for de innsatte.

Visitorer på vei inn til julegudstjeneste med bilen full av julegaver til de
innsatte.

2.1.3 Nettverk
Leder: Trine Pettersen
Frivillighetskoordinator: Karen Nilsen
Antall frivillige: 3
Deltakere: 45

Nettverk hadde i 2020 fokus på å videreføre, samt styrke det
gode samarbeidet som er med CRUX Huset og Café X v/
Marborg og RIO, Fontenehuset, Tromsø kommune og
Tromsø Idrettslag (TIL).
Vi har de siste to årene sammen sett på muligheten til å
bygge et felles rusfritt aktivitetstilbud for mennesker som
lever under fattigdomsgrensen, som er kommet seg ut av sin
rusavhengighet, som har psykiske utfordringer eller som er
ensomme og sliter med å komme seg ut. Dette felles
tilbudet har fått navnet “Tromsøpalman”.
Vi i Røde Kors Nettverk har hatt som mål å drive
nettverksbygging, samt forebygge ensomhetsproblematikk og styrke sosial inkludering.

I Kvinnegruppen Cora har vi i 2020 hatt følgende aktiviteter:
TIFF (Tromsø internasjonale filmfestival). Nettverk har i flere år samarbeidet med TIFF. Festivalsjef Marta
Otte kommer hvert år for å presentere ulike filmer som hun anbefaler. Det å få lov til å være med på dette
skaper sosial inkludering og følelsen av å ikke stå utenfor samfunnet. Deltakere og frivillige så flere filmer
sammen. 2020 var siste året for festivalsjef Marta Otte. Cora markerte det gode samarbeidet som har
vært med henne og TIFF med å servere pizza og gi henne en blomst.

Teater
Det var planlagt fire teaterforestillinger i 2020. Disse ble avlyst på grunn av covid-19.

Kino
Cora-nettverket så to filmer sammen. (Dette er utenom
TIFF). På grunn av covid-19 gikk de andre planlagte
filmkveldene ut.

Fotball
Nettverk så frem til å delta på alle hjemmekampene til
fotballaget TIL. Dette er et svært populært tilbud. På
grunn av covid-19 ble det kun gjennomført fire av 15
hjemmekamper.

Julegavepakking til fengselet
Kvinnegruppen Cora har i mange år hatt tradisjon med å
pakke julegaver til fengselet sammen med de kvinnelige
visitorene i Visitortjenesten til Tromsø Røde Kors. I
desember møttes vi igjen for å pakke inn julegaver til de
innsatte i Tromsø fengsel. Det ble servert pizza, kaffe og
brus.
Nettverk har som nevnt over samarbeidet tett
med Café X (RIO og Marborg) og Kirkens
Sosialtjeneste CRUX Huset, Fontenehuset,
idrettslaget TIL og Tromsø kommune v/ Verftet.
Planen var i 2020 å bygge opp et felles rusfritt
aktivitetstilbud. Det har i løpet av året vært
avholdt åtte fellesmøter. Tilbudet skulle stå
klart våren 2020.
Programmet for all aktivitet ble delt ut til
deltakerne i Nettverk. På grunn av covid-19 ble
bare to aktiviteter gjennomført: Minigolf på
Storgata Camping og Frisbeegolf på
Charlottenlund.
Aktiviteter i Nettverk har som nevnt over vært
preget av et år med nedstenging og strenge
restriksjoner for oss alle. Flere i Nettverk har
følt på en større ensomhet og det har derfor
blitt brukt tid til å ringe og opprettholde
kontakt med flere av deltakerne.

2.1.4 Vitnestøtte
Aktiviteten
Vitnestøtte
bidrar
med
psykososial bistand til vitner på Tinghuset i
Antall frivillige: 5
Tromsø. Gjennom Vitnestøtte-ordningen får
mennesker som er innkalt som vitner
medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp i noe som kan oppleves som en ukjent og
skremmende situasjon.
I samarbeid med Hålogaland
I samarbeid med Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms
lagmannsrett og Nord-Troms
tingrett, tilbyr Tromsø Røde Kors støtte til vitner i straffesaker,
tingrett, tilbyr Tromsø Røde Kors
samt i saker hvor barnevernet er involvert.
støtte til vitner i straffesaker,
samt i saker hvor barnevernet er
Det har i 2020 kun vært fem aktive frivillige i aktiviteten. Dermed
involvert.
var det krevende å møte behovet for vitnestøttevakter på
Tinghuset før koronasituasjonen inntraff. I januar og februar var
det totalt åtte dager med vitnestøtter til stede på Tinghuset.
Frivillighetskoordinator: Kjell Roger Andersen

I mars ble aktiviteten satt på pause på grunn av tiltak i forbindelse med koronautbruddet. Aktiviteten er
fremdeles på pause da det er få frivillige. Målet var derfor å rekruttere flere frivillige, men det var
utfordrerne å arrangere kurs og opplæring for nye vitnestøtter under gjeldende smitteverntiltak høsten
2020.

2.2 Oppvekst
2.2.1 Leksehjelp
Ressursgruppe: Stein-Kato Lindberg, Willy Hustad
Olsen, Rakel Brandal og Lucas Palmer
Frivillighetskoordinator: Ingvild Spinn Skaarseth
(50% stilling)
Antall frivillige: ca. 20
Antall deltakere: ca. 62 unike brukere

Leksehjelp tilbys til elever fra 11 år og
oppover. Våre frivillige leksehjelpere har
kompetanse på generelt grunnskolepensum,
samt mer spesialisert pensum fra
videregående skole, og de kommer fra mange
ulike fagmiljøer. De er også godt spredt
mellom unge studenter og pensjonerte
lærere. Leksehjelpen bidrar til at flere elever
kan oppleve mestring i skolehverdagen ved å
tilby en arena hvor de kan få hjelp med
leksene fra trygge og kompetente voksne i
rolige omgivelser.

Fint å få hjelp med leksene på Leksehjelpen. Foto: Norges Røde Kors.

Hva har skjedd i 2020 på Leksehjelpa i Tromsø?
Aktiviteten Leksehjelp ble sterkt påvirket av pandemien og hadde reduserte åpningstider gjennom store
deler av året.
Leksehjelp åpnet 28. januar og hadde vanlig drift frem til 12. mars. Resten av vårsemesteret ble det
ingen Leksehjelp. Tilbudet åpnet, med smitteverntiltak, 8. september, men måtte stenges igjen rundt 10.
november grunnet stort smitteutbrudd i målgruppen vår. Aktiviteten holdt da stengt resten av
semesteret. Leksehjelp har imidlertid vært ivaretatt av www.digitalleksehjelp.no med frivillige fra blant
annet Oslo.
Fra mars måtte alle ansatte i Tromsø Røde Kors mobilisere som følge av koronakrisen som inntraff, og
også ansattressursen til Leksehjelp måtte stille opp på andre aktiviteter og bisto med blant annet
opprettelsen av Telefonvenn-tilbudet og Handlehjelpen.
Høstsemesteret ble preget av at Fellesverket skulle åpne. Ansattressursen til Leksehjelp har derfor bidratt
der – både med å klargjøre til at Leksehjelpen skulle flytte inn, men også for å bidra med den generelle
utviklingen av ungdomshuset.

Statistikk for Leksehjelpen i Tromsø
Vårsemesteret:
-I perioden januar – mars hadde Leksehjelp ca. 20 unike
brukere

Høstsemesteret:
-I perioden 8. september til ca. 15. november hadde
Leksehjelp totalt 85 besøk fordelt på 42 unike brukere

Totalt for året:
-62 unike brukere
-Deltakere fordelt på kjønn: 18 menn og 24 kvinner
-Gjennomsnittsalderen på deltakere: ca. 24 år

2.2.2 Gatemegling
Frivillighetskoordinator: Karen Marie Nilsen
Aktive frivillige: 10
Antall deltakere: 114

Vi bygger nettverk med frivillige og
samarbeidspartnere som arbeider
sammen med ungdom for å skape
trygge miljøer og fellesskap.

Røde Kors Gatemegling jobber med volds- og kriminalitetsforebygging gjennom å tilby ungdom i alderen
13- 25 år konkrete redskaper i konfliktløsning. Vi tilbyr opplæring for ungdom i konfliktforståelse,
konflikthåndtering og megling. I to påfølgende verksteder kan ungdommene få kunnskap og ferdigheter
til å løse egne konflikter på lavt nivå og til å bidra med megling i andres konflikter der ungdom ferdes –
«på gata». Vi bygger nettverk med frivillige og samarbeidspartnere som arbeider sammen med ungdom
for å skape trygge miljøer og fellesskap.

Instruktørutdannelse
Gatemeglingskontoret hos Røde Kors utdanner alle instruktører; både voksne og ungdom. Frivillige i Røde
Kors blir en del av Gatemeglingsnettverket etter endt instruktøropplæring. Gatemeglingskontoret bidrar
med støtte, faglig veiledning og videre opplæring.

Tromsø Røde Kors har i 2020 utdannet to nye voksne gatemeglingsinstruktører i samarbeid med Tromsø
kommune, Utekontakten. Nasjonalt instruktørverksted – Voksen ble avholdt i Tromsø høsten 2020.
Sertifiseringsverksted for aktive frivillige ble avholdt digitalt høsten 2020.

Verksteder for ungdom
Antall deltakere på verksteder i 2020 i regi av Tromsø Røde Kors: totalt 114 ungdom
•
•
•

3 konfliktverksted
1 meglingsverksted
4 miniverksted

I februar ble det avholdt meglingsverksted for første gang på nesten to år, og en flott gjeng ungdom fikk
dermed fullført trinn to i gatemeglerutdannelsen.
I juni ble det første konfliktverkstedet med koronarestriksjoner gjennomført – med håndsprit lett
tilgjengelig, god avstand og øvelser tilpasset smittevernreglene.

Fra to ulike konfliktverksted i 2020

Deltakere på
digitale sertifiseringsverksted
Miniverksted
Gatemegling
desember 2020. fikk
læringsmateriell og godteri for helga tilsendt i posten.

Faglige og sosiale sammenkomster
Grunnet covid-19 og smittesituasjonen i Norge har Gatemeglingen arrangert digitale faglige møter fra
mars til desember 2020.
Juleavslutning for de frivillige ble avholdt med fysisk tilstedeværelse hvor gjeldende smittevernregler ble
hensyntatt.

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere i 2020 har vært Utekontakten*, Trygg Læring*, Konfliktrådet*, SLT Tromsø
kommune*, Politiet v/U16*, Mobbeombudet Troms fylke*, Breivang vg. skole, Ishavsbyen vg. skole,
Kvaløysletta vg. skole, Flyktningetjenesten Tromsø kommune, og Røde Kors Ungdom.
* - disse utgjør Fagråd Gatemegling, et møteforum for å utvikle nettverk og samarbeid.

2.2.3 Fellesverket
Ansatte:
Leder for Fellesverket: Odd-Christian Lilleeng
Prosjektleder: Karen Marie Nilsen
Aktive frivillige: 5

Røde Kors Fellesverk er et aktivitetshus for ungdom mellom 13
og 25 år. Her skal unge kunne delta på aktiviteter som

Fellesverket skal være en trygg

Gatemegling og Leksehjelp. Ungdom som er interessert kan

arena hvor ungdom kan lære,

også få tilbud om arbeidstrening på kafeen. I tillegg finnes en

knytte vennskap og oppleve

sosial møteplass hvor man kan "henge" sammen med andre

mestring med støtte fra trygge,

ungdommer ved å delta på ulike aktiviteter som spill, film og

voksne frivillige.

kafé.
Fellesverket skal være en trygg arena hvor ungdom kan lære, knytte vennskap og oppleve mestring med
støtte fra trygge, voksne frivillige. Alle våre tilbud er gratis.

Etablering og oppussing
Endelig er Fellesverket i gang med å åpne i Tromsø! Vi har jobbet lenge med å få på plass dette tilbudet
for ungdom her i byen og er nå i gang med å pusse opp og gjøre lokalene klare til at ungdomshuset kan
åpne en gang i løpet av februar 2021.
Fellesverket fikk i februar 2020 en 100 % stilling som leder av Fellesverket, i tillegg til en allerede etablert
20 % stilling som prosjektleder. Gjennom 2020 har arbeidet med etablering av Fellesverket vært preget
av planlegging og administrasjon, å søke etter og tilpasse egnet lokale, samt å finne aktuelle bidragsytere
og samarbeidspartnere.
Lokalene til Fellesverket ligger sentrumsnært i Kaigata 3-5, like bak Yonas Pizza. Vi er som nevnt i gang
med oppussing og klargjøring av lokalene, og har fått hjelp til både det praktiske arbeidet og med kreative
innspill og ideer fra ungdommen selv. Frivillige har også bidratt med oppussing av lokalet og deltatt i
planleggingen.
Ulike ungdomsgrupper fra
ungdomsskoler har bidratt med
innspill og ideer til inventar, utstyr,
type aktiviteter og hvordan lokalet bør
se ut i de ulike sonene. Dette er bidrag
Fellesverket skal følge opp og ta med i
videre planlegging.
Fellesverket har mottatt noe inventar
og spill fra private givere i Tromsø,
samt økonomiske bidrag i 2020 fra
Samfunnsløftet - Sparebank1 NordNorge og Gjensidigestiftelsen.

Med god hjelp fra frivillige og ungdommen selv, begynner lokalene til Fellesverket å ta form.

Covid-19 og Fellesverket
Fellesverket har i møte med barn og unge gjennom
året til enhver tid fulgt smittevernregler og holdt seg
oppdatert på råd og tiltak fra nasjonale og lokale
myndigheter som er av betydning for aktiviteter og
arrangementer i Røde Kors.

M.A.S – Juleaksjon 2020
Tromsø-butikken M.A.S auksjonerte bort et
eksklusivt juletre til inntekt for Fellesverket i Tromsø
Røde Kors – med hjelp fra Tromsø Sentrum AS. Dette
er en såkalt «silent auction» som egner seg til
veldedighet hvor budgiver kan være anonym.

Juleaksjonen til M.A.S ble omtalt i Nordlys.

2.3 Migrasjon
Frivillighetskoordinator: Sunniva Johansen
Aktive frivillige: 86
Antall deltakere: 380 (ikke alle på Norsktreningen er
unike deltakere)

Migrasjon er et stort felt og består i Tromsø av aktivitetene: Flyktningguide, Vennefamilie,
Mentorfamilie, Kvinnegruppa, Norsktrening og Hagegruppa.
Ressursgruppe Flyktningguide har ansvar for aktivitetene Flyktningguide, Vennefamilie, Hagegruppa og
Mentorfamilie. Ressursgruppe Norsktrening har ansvar for aktiviteten Norsktrening.

Kort om året 2020 innen Migrasjon
Selvfølgelig ble ikke alt som planlagt i 2020. Vi måtte blant annet avlyse Vinterfesten 2020 bare ti dager i
forveien siden den var planlagt gjennomført lørdag 21. mars.
Likevel har Hagegruppa hatt mange hyggelige møter og ikke minst dyrket masse grønnsaker. Det har også
blitt seks nye flyktningguider og tre nye vennefamilier. Norsktreningen har holdt både digital og fysisk
Norsktrening under pandemi, og alle på Kvinnegruppa har lært seg å sy munnbind.

Innhøsting på Røde Kors sin parsell på Holt. Foto: Chris Bull-Berg.

Det har vært mye å tilpasse seg til underveis, men det har vi fått til.
Vi har til og med fått lov til å starte opp en ny migrasjonsaktivitet,
nemlig Mentorfamilie.
Røde Kors Mentorfamilie er en aktivitet for personer over 18 år
som er utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller andre
former for æresrelatert vold. Det de har til felles er behovet for et
trygt sosialt felleskap.
Vår jobb er å finne gode og
Vår jobb er å finne gode
trygge familier som vil bli kjent
og trygge familier som
med disse unge menneskene,
vil bli kjent med disse
introdusere dem, og så møtes de
unge
menneskene,
til hyggelige familieaktiviteter ca.
introdusere dem, og så
én gang i uka.
møtes de til hyggelige
familieaktiviteter ca. én
gang i uka.

Fra innhøstingen til Hagegruppa. Foto:
Rodlyn Joseph.

Etter å ha gjort en behovsanalyse i samarbeid med Ressursgruppe
Flyktningguide, Tromsø kommune og SEIF (organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger) så vi
at det var et behov for denne aktiviteten også i Tromsø, og har siden jobbet med å få den opp og gå. Kurs
ble utsatt og avlyst i høst på grunn av stadige endringer i koronasituasjonen, men til slutt fikk vi avholdt
kurs i slutten av november. De første Mentorfamiliene er derfor nå i gang i Tromsø!
På tampen av året fikk vi et hyggelig tilbud fra hvalsafaribåten Brim Explorer. De ville ta med 15
flyktninger på hvalsafari i romjula! Det var så mange interesserte at vi dessverre måtte si nei til noen.
Likevel fikk flere barnefamilier og flyktninger som bor alene tatt båtturen til Skjervøy hvor de blant
annet så etter spekkhoggere. Turen var til stor glede for de som deltok.

2.3.1 Flyktningguiden, Vennefamilie og Mentorfamilie
Leder/ kontaktperson: Chris Bull-Berg
Frivillighetskoordinator: Sunniva Johansen
Aktive frivillige: 35
Deltagere i kobling: 39

Ressursgruppe Flyktningguide har ansvar for aktivitetene
Flyktningguide, Vennefamilie og Mentorfamilie.
Smittevernvennlig sommeravslutning med grilling
utendørs i Bellvika for Ressursgruppa Flyktningguide.
Trine og Jenny ror seg en tur.

Ressursgruppe Flyktningguide i 2020:
Chris Bull-Berg (leder)
Jenny Feidal
Trine Hild Blixrud
Espen Andreassen
Frank Berg Nilssen (fram til oktober 2020)

Ressursgruppa har hatt sju møter i løpet av 2020, inklusive to sosiale sammenkomster (sommer- og
juleavslutning). Det er arrangert tre Temakurs Migrasjon og avholdt to koblingskafeer, der flyktningguider
og flyktninger møtes for første gang på Røde Kors-huset. Ressursgruppa har i tillegg vært representert på
de fleste informasjonsmøtene for nye frivillige i Tromsø Røde Kors.
Pandemien har lagt begrensninger på alle aktivitetene. Vinterfesten på Charlottenlund i mars og
Mangfoldskvelden i oktober ble avlyst. Inspirasjonskvelden for flyktningguider ble holdt digitalt, men
oppmøtet var lavt. Dette følger trolig av at møtet var gjennomført digitalt. Ressursgruppa klarte likevel på
slutten av året å arrangere en koronavennlig juleavslutning for flyktningguider og flyktninger på
Charlottenlund med bålkos, mat og drikke. Det ble svært vellykket!

Fra juleavslutninga på Charlottenlund. Begge foto: Audhild Høyem.

Vi har et stadig fokus på å verve mannlige flyktningguider, da det
har vært stort behov for dette. Videre ser vi at selv om det har
kommet færre flyktninger til Tromsø så er det fortsatt flere som
står på venteliste for å få en flyktningguide. Per 31.12.20 står
fem flyktninger på venteliste.

Vi har et stadig fokus på å verve
mannlige flyktningguider, da det
har vært stort behov for dette.

Vi har fulgt opp koblinger fra tidligere år og gjennomført ytterligere nye koblinger i alle tre aktivitetene
som ligger under Ressursgruppe Flyktningguide. Totalt har vi fulgt opp 25 Flyktningguide-koblinger, ni
Vennefamilier og tre Mentorfamilier. Koblingene består av alt fra store familier til enkeltpersoner.

2.3.2 Kvinnegruppa
Leder/ kontaktperson: Astrid Bratvold
Frivillighetskoordinator: Sunniva Johansen
Aktive frivillige: 10
Antall deltakere: 31

Kvinnegruppa er et samarbeid mellom Tromsø Røde Kors og
Tromsø Husflidslag som bidrar til økt integrering og inkludering
gjennom møter mellom kvinner fra ulike land og kulturer.
Kvinnegruppa er en arena der deltakerne får mulighet til å
praktisere norsk, samtidig som kvinnene er kreative sammen
ved å sy og strikke.

Kvinnegruppa er en arena der
deltakerne får mulighet til å
praktisere norsk, samtidig som
kvinnene er kreative sammen
ved å sy og strikke.

Frem til og med 9. mars gjennomførte vi som vanlig aktiviteten
Kvinnegruppa hver mandag kl. 17-20 – med en gruppe som
fokuserte på å sy på symaskin i ett rom og en annen gruppe som fokuserte på strikking i et annet rom.
På grunn av korona hadde vi en pause frem til sommeren. Ved oppstart i august ble gruppa enig om at
det ikke lot seg gjøre å lære bort strikking uten å komme nærmere enn 1 meter. På høsten fortsatte vi
derfor kun med sygruppa.
Med strenge
smittevernregler klarte vi å holde åpent hele høsten
2020. Deltagerne lærte blant annet å sy munnbind!
Det var gjennomsnittlig seks deltakere og tre-fire
frivillige per treff – det var litt forskjell på vår og høst da
vi endret aktiviteten til kun sygruppe på høsten. Noen
av deltagerne som kun hadde vært på strikkegruppa
før, ble nå med på sygruppa. Dette fordi for mange av
deltakerne på Kvinnegruppa er det viktigste med
aktiviteten at de kan være sosiale og møte andre
kvinner, samt at de får snakket norsk. Mange kommer
igjen gang etter gang, mens andre kommer innom en
gang iblant.
På våren ble det åtte sy- og strikketreff før
koronarestriksjonene kom, og vi rakk 14 sytreff på
høsten. Etter søknad har vi mottatt tilskudd fra IMDi
gjennom Tromsø kommune på kr 20 000. Dette er brukt
til blant annet kaffegodt, kaker og frukt, samt sy- og
strikkemateriale.

Deltaker på Kvinnegruppa lærer å sy munnbind. Foto:
Veit Niklas Nitschke

2.3.3 Norsktreningen
Leder/ kontaktperson: Ann-Kristin Pettersen Nymo
Ressursgruppe:
Kjersti Bakken og Ann-Kristin P. Nymo
Frivillighetskoordinator: Sunniva Johansen
Aktive frivillige:
24 stk. i januar 2020 og 23 stk. ved utgangen av 2020
(36 unike)
Gjennomsnittlig antall deltakere per gang:
14 i vårsemesteret og 11 i høstsemesteret

Norsktreningen skal bidra til økt integrering gjennom møter
mellom norsktalende frivillige og innvandrere som ønsker å øve på
å snakke norsk. Det er et lavterskeltilbud der deltakerne får
mulighet til å praktisere og utvikle norsk fra det språknivået de er
på, samtidig som det er en sosial arena egnet for å bygge nettverk.

I 2020 arrangerte vi til
sammen 31 norsktreninger
med totalt 300 deltakere.

I 2020 arrangerte vi til sammen 31 norsktreninger med totalt 300
deltakere. Vi rakk å avholde Norsktreningen i åtte uker før
koronaen stoppet oss i mars. Etter å ha vurdert situasjonen til over påske, bestemte vi oss for å avholde
ukentlige digitale norsktreninger via Zoom fra slutten av april til midten av juni. Vi startet så opp igjen med
fysiske møter i midten av september, men denne gangen med Norsktreningen én gang i uka og med
maksimalt 20 personer til stede – et tall som også inkluderte de frivillige. Vi rakk åtte uker med
Norsktreningen før det igjen ble strammet inn på koronatiltakene.

Gjennomsnittlig antall deltakere og frivillige på Norsktreningen

Tabellen gir en oversikt over gjennomsnittlig antall deltakere og frivillige fra oppstarten i 2014 og fram til
2020. Tallene fra 2015-2017 reflekterer flyktningstrømmen til Norge og påfølgende bosettinger i Tromsø
kommune. I november 2015 startet vi opp med Norsktreningen to ganger i uka. I 2020 hadde vi betydelig
færre norsktreninger enn tidligere år grunnet koronapandemien.
Antallet deltakere i vårsemesteret varierte veldig, og sank stadig fram til vi måtte stenge i mars. Antallet
deltakere på Zoom-møtene var også betraktelig lavere enn den ordinære, fysiske Norsktreningen. Vi
erfarte at vi ikke klarte å få våre faste deltakere, flyktningene, med oss over til den digitale plattformen,
men til gjengjeld traff vi en annen deltakergruppe i den digitale løsningen. Dette var mennesker som nylig
var kommet til Tromsø, som bodde utenfor bykjernen eller som bodde andre steder i landet.

Fra en av de digitale norsktreningsstundene våren 2020.

Vi erfarte at IT-kunnskaper, gode internettforhold og små grupper var viktig for den gode, digitale
samtalen. Vi håper derfor at Røde Kors fra sentralt hold kan utvikle en brukertilpasset løsning for en Digital
Norsktrening.
Deltakerne på Norsktreningen i høstsemesteret har i hovedsak bestått av arbeidsmigranter. Informasjon
om norsktreningstilbudet har vært delt på ulike måter med Voksenopplæringen og Ressurs Tromsø, på
biblioteket og med Kultur, idrett og fritid i Tromsø kommune. Det kan være mange og sammensatte
årsaker til at vi har mistet flere av deltakerne på Voksenopplæringen i løpet av året. Koronapandemien
har utvilsomt vært den førende faktor. Til tross for at vi måtte innføre begrensninger på antallet deltakere
i høst, så var det få personer vi måtte nekte adgang.
Vi ser at vi rekrutterer frivillige til vår aktivitet dersom vi er til stede på informasjonsmøtene i Tromsø Røde
Kors. Behovet for frivillige har i år vært mindre enn tidligere som følge av lavere aktivitet, men vi har likevel

avholdt to norsktreningskurs for nye frivillige. I høst har de frivillige vært ekstra fleksible og rause ovenfor
hverandre og vikariert for «frivillig-kollegaer» på forholdsvis kort varsel dersom noen har måttet melde
forfall. Før oppstart i høst hadde vi en frivilligsamling der de frivillige ble tatt med på råd rundt endring av
organisering av aktiviteten for å følge gjeldende smittevernråd.
Vi ser mot året 2021 med spenning. Vi er per desember 2020
usikre på om Norsktreningen kan komme i gang igjen våren
2021. Norsktreningen skal være et sosialt møtested, og vi har
erfart at vår primære målgruppe, flyktninger og
familiegjenforente, faller fra når vi ikke møtes fysisk. Deres
udekkede behov må avveies mot både nasjonale og lokale
smittevernregler. Ressursgruppa vil derfor vurdere situasjonen
fortløpende i samråd med vår frivillighetskoordinator.

Norsktreningen skal være et
sosialt møtested, og vi har erfart
at vår primære målgruppe,
flyktninger og familiegjenforente,
faller fra når vi ikke møtes fysisk.

2.3.4 Hagegruppe
Leder/ kontaktperson: Wedeb Tsegay
Frivillighetskoordinator: Sunniva Johansen
Aktive frivillige: 4

Tromsø Røde Kors Hagegruppe har sin egen
parsell på Holt Læringstun. Her kan frivillige
og deltakere fra ulike kulturer dyrke
grønnsaker, urter og blomster sammen.

Hagegruppa gikk inn i sitt andre år med en del
usikkerhet rundt gjennomføring som følge av
koronapandemien
og
krav
til
smittevernrutiner. Men etter en rolig start i mai 2020, med strenge regler for avstand, hygiene og et par
hansker til hver deltaker, har årets hage bokstavelig talt blomstret!
Antall deltakere: 10

I år fikk vi en større parsell med enda bedre jord enn i fjor, og vi har plantet reddik, mangold, potet, gulrot,
dill, anis, ringblomst og mye mer. Gruppa består av folk fra blant annet Spania, Norge, Somalia, Eritrea,
Haiti og Syria. Vi lærer teknikker fra de forskjellige landene,

I år fikk vi en større parsell med enda bedre jord
enn i fjor, og vi har plantet reddik, mangold, potet,
gulrot, dill, anis, ringblomst og mye mer.

tester ut den beste metoden for å få flest mulig potet, og
Abdi og Wedeb i Hagegruppa på Holt. Foto: Sunniva
har det veldig hyggelig sammen.
Johansen/ Tromsø Røde Kors.

Heidi Lydersen, som var med å starte opp
Hagegruppa i 2019, har skrevet en
masteroppgave
i
emnet
«Samfunnsplanlegging og kulturforståelse»
om Hagegruppa og Holt. Oppgaven heter
«Urban dyrking som integreringsarena.
Grønne byroms potensialer for inkludering og
deltakelse»
og
kan
leses
her:
https://hdl.handle.net/10037/19384
Et kort utdrag fra masteroppgaven kan leses
her:
«E forteller at han kjenner på en ny ro og et
nærvær når han er i hagen, som han ikke klarer
å finne andre steder. Til stadighet står han
foroverbøyd over noe i parsellhagen. E spør
etter plantenavn, lukter og tar på plantene, og
under fasten ved Ramadan tar han også ofte
initiativ til å spørre etter beskrivelser av
hvordan plantene smaker. E oppsummerer
opplevelsen av å være i hagerommet og delta
i dyrkingsfellesskapet på følgende måte:
“When you are feeling happy and relaxed, you start to catch things easily. And you don´t forget it…Because
the last time you were talking about small plants, I asked you to tell me it in Norwegian. I liked it, OK. I
need to save it in my head, I need to know it in the future. Entertainment: Yes. Social: Yes. Doing by
practicing: Yes. Meeting new people: Yes.”
Sanseopplevelsene som hagerommet og dyrkingsfellesskapet inviterer til, skaper ifølge E rom for å få
kontakt med gode følelser som glede og ro. Det åpner for å lysten til å lære noe nytt og til å rette fokuset
framover.»
(Lydersen 2020: 85)

3. ÅRSBERETNING –
TROMSØ RØDE KORS HJELPEKORPS
3.0 Lokalråd Hjelpekorps
Lokalråd Hjelpekorps er et rådgivende organ for lokalstyret innen hjelpekorpsfeltet. Lokalrådet leder
Hjelpekorpsets aktiviteter på lokalstyrets vegne i henhold til handlingsprogram, budsjett og øvrige
retningslinjer vedtatt av lokalforeningens årsmøte. Lokalråd Hjelpekorps har i 2020 hatt tolv møter og
behandlet totalt 111 saker. De fleste møtene har være på Teams etter at koronapandemien inntraff i
mars, men når det har vært mulig og forsvarlig har vi også klart å gjennomføre noen fysiske møter.

Lokalråd Hjelpekorps besto av følgende medlemmer i 2020
Korpsleder

Jørn Olsen

Nestleder / Operativ leder

Ann Ellen Karlsen

Administrativ leder

Martin Fønnebø

Rådsmedlem

Håvard Mørkved

Rådsmedlem

Emilie Strand

Varamedlem

Maria Samuelsson

Varamedlem

Markus K. Dreyer

Følgende har også møtt som observatører med talerett
NK Administrativ

Simon Møllebakken

Frivillighetskoordinator

Odd-Bjørn Sørnes

Vi gjør oppmerksom på at tekstbidragene under fra Hjelpekorpset inneholder som oftest benevnelsen
«medlemmer» når de omtaler sine frivillige. Dette avviker fra resten av organisasjonen – som primært
bruker benevnelsen «frivillig» for en som gjør frivillig arbeid. Bruken av ordet «medlem» i Hjelpekorpset
henger blant annet sammen med at det for mange år siden var det et krav at en som var frivillig i Røde
Kors måtte betale medlemskap. Dette kravet gjelder ikke lenger for de fleste Røde Kors-aktiviteter. Men
– for Hjelpekorpset gjelder dette kravet fremdeles. De kaller seg derfor medlemmer når de er aktive
frivillige.

Nissen landet i Storgata kort tid før jul i 2020. Foto: Truls Tiller

3.1 Redning og beredskap
Hjelpekorpset har i løpet av 2020 blitt kalt ut 31 ganger på
redningsaksjoner. De fleste aksjonene er i Tromsø-området,
men vi har også vært ute på søk i Skibotndalen, i Dividalen og
i Tjeldsund. Det har i året som gikk ikke vært store og
langvarige søk i vårt område, men vi har opplevd hele spennet
av resultater i år også. Det er alt fra de glade historiene der vi
har funnet og hentet skadde eller utslitte personer, med stor

Hjelpekorpset har i
løpet av 2020 blitt kalt
ut 31 ganger på
redningsaksjoner.

takknemlighet i retur, til fire aksjoner der den savnede har vært funnet omkommet. Senest skjedde dette
like før jul da en person, som var meldt savnet etter ikke å ha møtt på jobb, ble funnet omkommet i et
skred bak Tromsdalstinden. Dette minner oss om at vårt oppdrag er viktig og krevende.
Vi blir i stadig større grad benyttet til henteoppdrag der en pasient skal transporteres til vei, med eller
uten bistand fra ambulansepersonell. Vi har vært i møte med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral
(AMK) som ønsker en avtale der de kan benytte oss til rene pasienttransporter utenfor vei. Her kommer
det godt med at vi i løpet av året fikk tildeling av penger som gjorde at vi kunne investere i ytterligere
utrykningskjøretøy.

Aksjonene fordeler seg slik i perioden 2005-2020:
År

Refusjoner

Antall

Timer

2005

27.335

2006

141.222

2007

60.489

2008

72.847

2009

150.626

2010

254.542

2011

471.530

43

2661

2012

329.466

41

1655

2013

291.369

31

1381

2014

275.832

45

1647

2015

178.579

40

1210

2016

115.792

24

634

2017

126.170

29

448

2018

94.460

16

193

2019

529.380

27

1838

2020

225.769

31

689

3.2 Interne kurs og øvelser
Kurs
Kvalifisert Søk og Redning (KSOR) Vinter ble gjennomført etter planen i februar, men med kun seks
deltakere dessverre.
Når det gjelder høstens grunnkurs så det lenge ut som om det skulle bli vanskelig å gjennomføre disse på
grunn av pandemien, men med tilpasninger og et generelt sterkt fokus på smittevern, lot det seg
gjennomføre. Tilpasningene omfattet blant annet håndsprit på alle poster, faste kohorter på kurset, og
også at ingen deltakere fikk bruke Røde Kors-hytta under avsluttende helg på KSOR Barmark. Lagledere
sørget for at alle markører og frivillige benyttet munnbind på de poster hvor det ikke var mulig å
opprettholde 1 meters avstand.

Fra Barmarks-kurset. Scenarioet i kurset omhandlet en ATV som hadde veltet og en person hadde fått indre skader og
blødninger. Foto: Markus Kristoffer Dreyer/ Hjelpekorpset.

Grunnutdanninga for å bli operativt medlem i Hjelpekorpset er et 34-timers kvalifisert førstehjelpskurs
(KFØR), Kvalifisert søk og redning (KSOR) Barmark, nødnettkurs og et par andre tilleggskurs. 27 personer
var påmeldt førstehjelpskurset. Men som vanlig opplevde vi noe frafall underveis i grunnutdanninga, og
endte med at 18 personer fullførte og ble operativt godkjente medlemmer i korpset.

Øvelser
Det ble i løpet av året ytret ønske fra noen frivillige om flere øvelser. Det viste seg da å være nærmere to
år siden forrige øvelse, med unntak fra kurs og temakvelder som innbefattet båresurring, skredbonanza
og annet. Korpskveldsgruppen tok straks tak i dette ønsket ettersom øvelser faller under deres ansvar.
Dette resulterte i at aksjonsledere ble forespurt om å være aksjonsleder under en planlagt øvelse. Øvelsen
var stort sett en kopi av en øvelse som ble gjennomført for to år siden, og det tok kun 3-4 timer å planlegge.
Øvelsen ble svært godt mottatt.
Tauredning krever faglig oppdatering og jevnlig trening da dette
er regnet som risikofylt. Tauredningsgruppen har derfor
gjennomført flere øvelser gjennom hele høsten.
I forbindelse med alle øvelser som arrangeres, har det vært et
fokus på tidligst mulig å varsle om treningen (eller nærliggende
uspesifisert øvelse) slik at ingen «rusher» ut fra Røde Kors-huset
uten nødvendig utstyr, eksempelvis personlig utstyr slik som
munnbind. I tillegg er alle Røde Kors-kjøretøy utstyrt med
munnbind.

Tauredning krever faglig
oppdatering og jevnlig trening
da dette er regnet som risikofylt.

3.3 Sanitetsvakter
De fleste av våre faste sanitetsvakter ble avlyst som følge av koronapandemien. Etter februar har vi kun
hatt én helg med sanitetsvakter – som var under Tromsø Mountain Ultra i slutten av august. Dette har
følgelig gått hardt ut over våre inntekter fra sanitetsvakter, og disse ble redusert med over 2/3 (mer enn
kr. 200.000) i forhold til et normalår.

Oversikt sanitetsvakter
År

Antall vakter

Inntjening

Vakttimer

2017
2018
2019
2020

28
32
44
8

Kr. 196 975
Kr. 259 125
Kr. 321 150
Kr. 96 050

*
*
2598
696,5

* Mangler gode tall på dette

Rapporterte skader/ behandlinger
Ambulanse Legevakt Andre
Totalt
*
*
*
*
*
*
*
*
13
18
212
243
0
9
55
64

3.4 Eksterne kurs og undervisning
Som for de fleste av våre aktiviteter har ekstern undervisning blitt hardt påvirket av nedstenging i
forbindelse med korona. Vi hadde et normalt forløp med eksterne kurs fram til begynnelsen av mars. Etter
dette ble det ikke gjennomført noen kurs før i juni da samfunnet ble noe åpnet opp igjen. Høsten så ut til
å bli bedre ettersom mange tok kontakt for å booke kurs, men mye av dette ble igjen utsatt eller kansellert
da smitten tok seg opp i Tromsø i oktober-november. Over 20 konkrete kurs er blitt kansellert eller utsatt.
Vi har til tross for begrensningene hatt en omsetning på ca. kr. 330.000, noe som er under halvparten av
det vi budsjetterte med.

3.5 Hjelpekorpsets koronarespons i 2020
Vi kan ikke unngå å komme inn på den enormt store innsatsen som ble lagt ned av støtte til offentlige
samarbeidspartnere i deres arbeid mot koronapandemien. Som beredskapsorganisasjon forsto vi raskt at
vi kunne og burde stille oss til rådighet for å avhjelpe i den krisen som oppsto da Norge stengte ned.
Vi ble allerede i mars kontaktet av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) med forespørsel om å låne
ut et telt for å hjelpe sykehuset med å foreta koronatesting av egne ansatte. Lite ante vi da vi sa ja om at
det skulle være begynnelsen på vår lengste og mest omfattende innsats på noe område så langt i
Hjelpekorpsets historie. Siden mars har vi kontinuerlig, minst 5
dager i uka, hatt mannskaper på vakt på UNN som har bidratt
I løpet av nesten ti måneder la 55
med registrering og mottak av ansatte som skulle teste seg. I
frivillige ned over 2700 timer med
løpet av nesten ti måneder la 55 frivillige ned over 2700 timer
med innsats på UNN. Vi fikk etter hvert inn andre frivillige
innsats på UNN.
utenom Hjelpekorpset, og disse har gitt et stort bidrag etter
sommeren da tilgangen på mannskaper fra Hjelpekorpset ble
mer begrenset.

Utlån av Røde Kors-telt til sykehuset. Foto: Tromsø Røde Kors Hjelpekorps.

Smittetesting på sykehuset våren 2020. Foto: Tromsø Røde Kors Hjelpekorps.

Vi har ut over dette hatt avtaler med Pasientreiser (fra påske-juni) og Tromsø kommune (oktober og
november) om transport av mulige smittede personer. Vi har fått opplært egne mannskaper i testing og
bidratt på massetesting på skoler og ved drop-in der kommunen har hatt behov ut over egne ansatte.
Vi har også hatt en avtale med Tromsø kommune der vi på deres vegne driftet hele teststasjonen med
alle funksjoner for utenlandsankomster på flyplassen i Tromsø. Denne avtalen er i samarbeid med Norsk
Folkehjelp Sanitet. I alt har Tromsø Røde Kors Hjelpekorps alene loggført 4000 timer med innsats i
koronarelaterte oppgaver, og da er ikke alt tatt med – slik som rigging, opplæring, bakvakter og annet.

Vi har også hatt en avtale med
Tromsø kommune der vi på deres
vegne driftet hele teststasjonen
med alle funksjoner for
utenlandsankomster på flyplassen
i Tromsø.

Pasienttransport var en avtale med UNN om transport av personer til
og fra legevakt og sykehus. Foto: UNN

Koronatransport, også kalt koronabussen, var en avtale med Tromsø kommune om transport av mulig smittede til/ fra testing,
og bekreftede smittede til isolasjon. Foto: Veit Niklas Nitschke.

«Det har vært en spennende og
Som en av de sentrale frivillige i Hjelpekorpset sa det: «Det har
vært en spennende og lærerik, og til tider også veldig krevende,
erfaring. Jeg er veldig takknemlig for å ha vært med!»

lærerik, og til tider også veldig
krevende, erfaring. Jeg er veldig
takknemlig for å ha vært med!»

For å koordinere all innsatsen og holde sentrale personer
oppdatert startet vi allerede i begynnelsen av mars med faste
korona-situasjonsmøter på Teams. Hele lokalrådet og sentrale personer i koronabistanden har vært
invitert inn i disse møtene. VI hadde i begynnelsen to møter i uka, men gikk i mai ned til ett møte i uka.
Møtene har pågått hele året med unntak av noen sommeruker og i jula. Her har informasjon om alle våre
koronaaktiviteter blitt tatt opp, problemer og løsninger har vært diskutert, og ofte har småsaker kunne
blitt avgjort her uten å måtte tas opp formelt i et lokalrådsmøte.
På den andre siden så har vi både aktivitetsmessig og økonomisk merket bortfall av viktige ting. Vi har
gjennomført mindre enn 1/3 av de planlagte sanitetsvaktene i forhold til et normalår, og ekstern
undervisning er også redusert med ca. 60 % både i kursantall og inntjening. Vi har heller ikke kunnet
gjennomføre viktige sosiale begivenheter som jo er limet i samholdet i korpset, og vi frykter hva dette kan
få å si for å holde på frivillige i tiden framover.

3.6 Faggrupper
3.6.1 Transportgruppa
Leder: Richard Skogheim
Skuter/ ATV-ansvarlig: Håvard Mørkved
Det har i 2020 vært noe redusert aktivitetsnivå i Transportgruppa grunnet covid-19. Dog har vi likevel hatt
en bil i drift nær daglig gjennom året i forbindelse med koronavakter og -oppdrag.
Trening- og aktivitetsnivået på skuter for sesongen 2019/2020 har vært tilfredsstillende høyt, men vi
savner bredere deltakelse fra flere medlemmer. Skutersesongen ble for øvrig ikke avsluttet før
31.05.2020. Det ble dermed en meget lang sesong.

Foto: Richard Skogheim.

Det har dessverre vært altfor lavt treningsnivå på ATV i 2020. Dette håper vi vil bedre seg med innkjøp av
ytterligere en ATV i januar 2021 som følge av uventede midler til korpset. Med investeringen i en CanAm
Max 6x6 1000ccm så håper vi derfor at det vil bli økt treningsnivå og aktivitet knyttet til ATV i 2021.

Vi erfarer også et stort behov for «belte-kit» til ATV for å dekke mellomsesongene og for å få bedre
transportkapasitet i løypenettet i vintersesongen. Det jobbes derfor med å få midler til å investere i også
dette til den nye ATV-en.
Vi har jobbet, og jobber fortsatt, med trening og opplæring av sjåfører på de ulike kjøretøyene. Det var
planlagt gjennomføring av kvalifisert skuterkurs vinteren/ våren 2020, men dette ble lagt på is i
forbindelse med covid-19. Foruten dette fikk vi en ny aksjonsgodkjent skutersjåfør i korpset før covid-19
oppsto. Korpset har nå 36 godkjente skutersjåfører.
I november ble det gjennomført kvalifisert ATV-kurs på tre nøkkelpersoner med mål om å få instruktører
til videre opplæring internt. Det vil jobbes med å få på plass kvalifisert ATV-kurs på alle godkjente sjåfører,
samt nye sjåfører i løpet av 2021. Den nåværende interne godkjenninga vil dermed ikke være gyldig etter
2021 dersom vi når målet vårt på dette. Dette for at alle sjåfører skal kunne benytte seg av den nye
dispensasjonen Ressursgruppe Transport (RGT – en nasjonal ressursgruppe underlagt landsrådet) har
jobbet for, samt sikre at vi har det beste nivået på våre sjåfører.

Fra høstens ATV-kurs. Foto: Martin Fønnebø.

Til sist har vi vurdert utskifting av Toyota Hi Ace – en av
våre mannskapsbiler og utrykningskjøretøy. Denne
begynner å bli gammel og står ikke lenger til de krav vi
ønsker å stille til våre kjøretøy. Dette sees videre på i
2021.
Fra høstens ATV-kurs. Foto: Richard Skogheim

I Hjelpekorpset sin garasje har vi blant annet gjort følgende i 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investert i en tredje skuter – en Yamaha SideWinder B-TX 1000
EU-kontroll og oljeskift på Hi Ace og Vito
Investert i piggdekk til aluhenger (en av kapellhengerne) og åpen henger
Nye sommerdekk til Landcruiser «Åge»
Pasientpulk har fått utbedret løst “vindu” i duk
Reparert/ byttet defekt(e) gulblink og lyskastere på sidene på ATV
Bestilt ny tenningslås til ATV
De to gamle skuterne (Commander) er solgt
Montert håndtak til passasjer, og ettermontert nødstoppsnor, på begge Transporterne (skuter
61 og 62)
Montert støtfanger og tunnelbag på B-TX (skuter 63)
Service ATV
Reparasjon av mange småskader på åpen henger
Reparert defekt vannpumpe på kommandobil (KO-bil) i forbindelse med lekkasje, samt oljeskift

Disponibelt transportutstyr per 31.12.2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercedes Benz Sprinter: Kommandobil og utrykningskjøretøy
Toyota Landcruiser: Mannskapsbil og utrykningskjøretøy
Toyota Hi Ace: Mannskapsbil og utrykningskjøretøy
Mercedes Benz Vito: Utstyrsbil, First responder og utrykningskjøretøy
Peugeot Partner: Utstyrsbil (delt bil med Tromsø Røde Kors lokalforening)
Yamaha MP XE 600 Transporter: skuter
Yamaha MP XE 600 Transporter: skuter
Yamaha SideWinder B-TX 1000: skuter
BRP CanAm 6x6 1000: ATV 6-hjulin
Tiki kapellhenger
BK kapellhenger
Tysse åpen henger
Pasientpulk/slede for skuter
Liten skuterslede
Lang skuterslede
ATV-henger

3.6.2 Skredgruppa
Leder: Håkon Storhaug
Skredgruppa i Tromsø Røde Kors Hjelpekorps består av medlemmer som har gjennomført Fagkurs Skred
(13 medlemmer) og aspiranter (seks medlemmer) som har gjennomført Redning Skred. Totalt har vi derfor
19 aktive medlemmer i Skredgruppa.
Vinteren 2019/ 2020 bar preg av mye snøfall som bidro til at man i perioder sammenlignet vinteren med
rekordvinteren i 1997. Vi bemannet derfor skredknappen helt frem til 29. juni.
Beredskap på skredknappen har for vinteren 2019/ 2020 utgjort 27
uker med 24/7 beredskap og kort responstid med to personer på
vakt. Det har vært åtte medlemmer i en fast rullerende vaktplan
gjennom sesongen. Totalt er det brukt 9072 timer på
skredberedskap. Det vil si 1134 timer per person som deltok på
vaktordninga. Dette inkluderer høytider som jul og påske.

Totalt er det brukt 9072
timer på skredberedskap.

Skredgruppa har bidratt til vedlikehold og kompetanseheving gjennom Skredbonanza og KSOR-Vinter. Og,
vi rakk så vidt å stille fire personer på Metodesamling Skred før koronapandemien tvang frem drastiske
tiltak og nedstengning på de fleste områder.
Nedstengning av Europa, og for så vidt Norge,
medførte reiseforbud i den mest attraktive delen
av skisesongen fra mars til medio mai.
Reiseforbudet bidro nok til at det var relativt få
skredaksjoner i regionen.
På tampen av 2020 fikk vintersesongen 2020/
2021 sin første skredaksjon da en person ble meldt
savnet etter en tur til fots til Tromsdalstinden. Han
ble funnet av personer fra blant annet fra
Skredgruppa.
Foto: Martin Fønnebø/ Tromsø Røde Kors Hjelpekorps.

Etter søknad fikk vi tildeling på noe midler fra Troms fylkeskommune til innkjøp av utstyr til personer som
bemanner skredknappen. En del av beløpet er brukt, men på grunn av nedstenging av samfunnet i mars,
har resterende innkjøp tatt noe lengre tid og forventes avsluttet første kvartal 2021.
Frem til nyttår i 2020 hadde Skredgruppa to medlemmer som også var representert i Ressursgruppe Skred
(nasjonalt). Disse har nå trått til side.

3.6.3 Aksjonsledergruppa
Leder: ingen
Permisjonsstatusen på flere fortsatte inn i 2020, og det gjorde en vaktordning umulig å gjennomføre. Vi
har likevel fått flere tilgjengelige aksjonsledere gjennom året slik at de få faste ikke har måttet påta seg
alle aksjonslederoppgavene. Det har heller ikke vært noen formell leder av gruppa da de tre som er aktive
er: operativ leder i korpset, operativ leder på distriktet og ansatt. Disse har ikke sett det som nødvendig å
ha formell leder på plass.
SarTopo kom inn som et nytt digitalt verktøy og ble testet ut under kurset Lagledelse Søk og redning (LSOR)
med godt hell. Det ble bestilt lisenser via distriktet.
Det har ikke vært gjennomført noen fellesmøter i 2020 – noe på grunn av mange i permisjon, og noe som
følge av koronasituasjonen.

3.6.4 Depotgruppa
Leder: Torje Helland Graff
Depotgruppa har det siste året hatt begrenset aktivitet. Dette skyldes blant annet covid-19, og i den
forbindelse lavere aktivitet med sanitetsvakter.
Hovedoppgaven er ellers å sørge for at korpset har operativt utstyr – ryddet og klargjort – til aksjoner,
kurs og øvelser. I tillegg prøver vi å følge opp rutiner for rydding etter bruk.
Det sees løpende på omorganisering av depot og hva som
kan være i biler av skarpt aksjonsutstyr, for å korte ned
responstiden ved aksjoner. Det jobbes fremdeles med å
«bo seg litt inn» i den nye beredskapsbilen med plassering
og type utstyr. Plassmangelen for depotet er fortsatt et
tema, og behovet for en ny, større og tett garasje med
større depot anses som prekært for videreutvikling.

Det sees løpende på omorganisering
av depot og hva som kan være i biler
av skarpt aksjonsutstyr, for å korte
ned responstiden ved aksjoner.

3.6.5 Sambandsgruppa
Leder: Bernt-Inge Hansen
I 2020 har vi kontrolltalt samband som vi også gjorde årene før. Vi har bistått med kursing av nye og gamle
medlemmer, og deltatt i planlegging og gjennomføring av kurs, vakter og aksjoner. Vi ønsker gjerne å bli
brukt i større grad i planlegging i fremtiden.
Det er gledelig å rapportere om at flere år med tøff oppfølging fra sambandsleder har båret frukter, slik
at til og med andre medlemmer av korpset nå driver oppfølging av manglende utstyr. Ting går av seg selv.
Tromsø Røde Kors Hjelpekorps har, etter seks år, ikke lenger en representant i Ressursgruppe Samband
(nasjonalt), etter representantens eget ønske om å trå ut ved utgangen av 2020.

3.6.6 RPAS-gruppa (Remote Piloted Air Craft)
Leder: Bernt-Inge Hansen
I 2020 fortsatte vi arbeidet med ny
operasjonsmanual (OM) og tillatelse fra
Luftfartstilsynet. Manualen definerer hvilke
tillatelser man har til flyvning av droner.
Operasjonsmanualen ble levert inn i juli og
godkjent like etter. Vi er i så måte nå godt
organisatorisk forberedt, med fulle tillatelser
i RO1 og RO2-kategorien (VLOS/BLOS, mørke
+ transport av gods). Nå gjenstår det å øke
nivået på utstyr.
I 2020 har vi tatt en gammel drone ut av
tjeneste og erstattet denne med en Mavic
Mini. Denne er tiltenkt å kunne gjøre søk nær
mennesker og bebyggelse.
Droneparken består nå av 1 x Mavic Mini, 1
x Phantom 3 Advance, 1 x Mavic 2 Zoom, og
et selvbygget heksakopter «TOR».
Vi har vært etterspurt og stilt opp på flere
aksjoner i 2020, spesielt i tiden etter ny OM
ble godkjent. Dessverre har vi liten kapasitet
til å søke i mørket, slik at vi har måttet takke
nei til flere oppdrag i vinter.

Foto: Markus Kristoffer Dreyer/ Tromsø Røde Kors Hjelpekorps.

Utover dette har vi vært prøvekanin for en skredsøker for drone utviklet av Laviair i Bodø, samt deltatt
som diskusjonspartner, også ved hjelp av Per Inge Belt, i en bacheloroppgave på søk og redning med drone
ved UiT.
I desember 2020 sendte vi en søknad til Sparebanken Nord-Norge og Samfunnsløftet. Søknaden ble
godkjent og vi fikk tildelt kr. 113.000 til ny drone til RPAS-gruppa. Beløpet skal benyttes til en fullspekket
Matrice 300, med god termisk kapasitet. Budsjett: kr. 285.000 inkl. mva.
Gruppen teller nå fem medlemmer som har alle myndighetskrav i orden.

3.6.7 Psykososial gruppe
Leder: Gunn Schultz
På grunn av koronasituasjonen har det vært lite aktivitet i 2020. Det har vært gjennomført tre oppdrag på
ettersamtale etter aksjoner og hendelser. Disse har vært både internt og eksternt.

3.6.8 Hyttekomiteen
Leder: Rune Tobiassen
Odd-Christian Lilleeng, Aleksander Benjaminsen og Rune Tobiassen har gjort mesteparten av arbeidet på
hytta i året som gikk.

Røde Kors-hytta. Foto: Hjelpekorpset i Tromsø.

De har fått oversikt over hva som må renoveres. Videre har de skiftet ventiler, tettet raftekasse, inspisert
pipa, kontrollert en av innerveggene for råte og mugg, kjøpt inn verktøy for å kunne gjøre mye av jobben
selv, samt kjøpt inn materiell for å fikse veggen som var åpnet midlertidig. Det ble funnet tegn til
mus/røyskatt i taket på hytta i isolasjonen da man rev ut denne. Om lag 3/5 av taket har fortsatt isolasjon
på seg.

Uthuset «Marta» har fått satt på nytt vannbord på nesten hele lengden. Dette må forbedres ytterligere
til neste år.

3.6.9 Sminkørgruppa
Leder: Gunn Schultz
På grunn av koronasituasjonen har det vært lite aktivitet i 2020. Det har vært noen få sminkeoppdrag for
å etterligne kroppslige skader på øvelser.

3.6.10 Grunnutdanningsgruppa
Leder: Marte Ramsvik Halvorsen
Gruppa består kun av leder, som delegerer ansvaret for planlagte kurs til kursansvarlige, instruktører og
stab som gruppa knytter til seg for det enkelte kurs.
Grunnutdanninga ble gjennomført i 2020 til tross for koronabegrensninger. Hele 27 personer startet på
Kvalifisert nivå førstehjelp (KFØR), og 18 fullførte Kvalifisert Søk og Redning (KSOR) Barmark. KSOR Vinter
ble arrangert tidligere på året, i februar, til tross for laber påmelding, og seks medlemmer deltok.

3.6.11 Vanngruppa
Leder: Maria Samuelsson
Det har vært lite aktivitet i gruppa over lang tid. Årsaken er at ny leder ikke er på plass og at utstyr mangler.

3.6.12 Korskveldgruppa
Ansvarlige: Heidi Solli, Markus K. Dreyer og Rune Tobiassen
I starten av 2020 ble det lagt frem en plan som tok for seg opptil to aktiviteter per måneden. Dette lot seg
ikke gjøre grunnet koronapandemien. Senere ble Korpskveldgruppa bedt om å avvente med sosiale
aktiviteter til smittevernsrestriksjonene fra Folkehelseinstituttet tillot dette.

Vi gjennomførte følgende aktiviteter, øvelser og samlinger i løpet av året:
•
•
•
•

6. februar: Skredbonanza på Charlottenlund – gjennomgang av teori og praksis
11. mars: Sosial kveld på Røde Kors-huset – taco og spilling
8. april: Digital korpskveld – KOVA*
9. juni: Sommerfest utenfor Røde Kors-huset – grilling

•
•
•
•
•

2. september: Førstehjelpsrebus og tur opp til Gutta på Skauen med grilling
21.oktober: Båresurring med hinderløype på Røde Kors-huset
Fire kvelder med Bli Me-øvelser i løpet av oktober
4.november: Oppfriskning førstehjelpskunnskaper og gjennomgang av bruk av vakuummadrass
26. november: Øvelse – søk med alarmering i Finnvikdalen

Av disse var det to som hadde utgifter på rundt kr. 2 500. Resten var gratis eller med mindre kostnader. I
tillegg har det blitt initiert sosiale aktiviteter som “søndagsjoggen” som gjennomføres ukentlig – i regi av
medlemmene.
* KOVA er navnet på et program/ app som styrer fordeling av vakter.

Fra øvelsen i Finnvikdalen. Her øvde mannskaper på å finne en turgåer som hadde gått seg bort. Rask respons og god planlegging
gjorde at markøren ble funnet innen kort tid og fraktet ned til et varmt kjøretøy hvor det ble servert varm drikke. Foto: Markus
Kristoffer Dreyer, Tromsø Røde Kors Hjelpekorps.

3.6.13 Tauredningsgruppa
Leder: Markus K. Dreyer
Tauredningsgruppa er en videreføring av gruppa «Bre og krevende lende».
Høsten 2020 ble det utdannet seks operative medlemmer etter Tau-metodesettet.
I tillegg har Tromsø et, per dags dato ukjent, antall godkjente medlemmer etter det tidligere metodesettet
«krevende lende». Disse kan godkjennes som taureddere etter det nye metodesettet ved å delta på
kontrollerte øvelser etter våre metoder og metodesettet fra ressursgruppa. Gruppa er å betegne som en
spesialgruppe med mannskaper utdannet i Søk og redning, men som nå også kan bistå i ulendt, glatt og
farlig/ krevende terreng.

Fra en av øvelsene til Tauredningsgruppa høsten 2020. Foto: Markus Kristoffer Dreyer.

I Tromsø ble gruppa internt regnet som operativ fra september 2020. I løpet av året har gruppa blitt brukt
i forbindelse med én aksjon – søk etter antatt omkommet (SEAO) på Tromsdalstinden.
I løpet av fire måneder som operativ gruppe har det blitt gjennomført øvelser/ trening i fellesskap med
kursdeltakere på KSOR og internt i gruppa i henhold til metodesettet. Det har i alt blitt gjennomført fem
store og små øvelser/ metodetreninger. Det har hele tiden vært fokus på å involvere og invitere ikkegodkjente taureddere som et rekrutteringstiltak.
Det ble også i løpet av høsten 2020 kjøpt inn nødvendig utstyr for å gjøre gruppa operativ. Dette til en
verdi av nærmere kr. 20 000. Da er ikke støtten fra ressursgruppa medregnet.

3.6.14 Flygruppa
Leder: Ann Ellen Karlsen
Flygruppa ble på nytt aktivisert da det kom en forespørsel fra Flytjenesten om å gjenoppta samarbeidet.
Norsk Aeroklubb stiller med fly og pilot. Hjelpekorpset stiller med scannere – personer som foretar søk
fra lufta – og samband. Flygruppa består av medlemmer som har utsjekk på søk fra fly.
I løpet av kort tid fikk gruppa inn nok folk til maksgrensa på 8+2 personer. To personer har senere falt fra
på grunn av utmelding fra korpset og annen interesseretning.
Det har i løpet av 2020 vært kjørt flere øvelser og fem personer er til nå godkjente for søk under aksjoner.
Gruppa ble kalt ut til én aksjon, men oppdraget ble avlyst før de kom seg opp i lufta.

3.7 Representasjoner
Hjelpekorpset i Tromsø er representert på flere nivå innad i Norges Røde Kors.

Vi har vært representert på distriktsnivå med:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria Samuelsson, distriktsrådsleder, Troms Røde Kors Hjelpekorps Distriktsråd
Tor Indrevoll, operativ leder, Troms Røde Kors Hjelpekorps Distriktsråd
Joachim Danielsen, varamedlem, Troms Røde Kors Hjelpekorps Distriktsråd
Gunn Schultz, førstehjelpsansvarlig, Troms Røde Kors (t.o.m mars 2020)
Per Inge Belt, leder Aksjonsledergruppa og NK operativ, Troms Røde Kors Hjelpekorps (t.o.m
sommeren 2020)
Ann Ellen Karlsen, NK operativ, Troms Røde Kors Hjelpekorps (f.o.m juli 2020)
Håkon Storhaug, leder, Troms Røde Kors Skredgruppe
Håkon Storhaug, områdeleder, Troms Røde Kors Skredgruppa

I tillegg har følgende medlemmer vært representert på nasjonalt nivå med:
•
•
•
•

Julia Fieler, leder, Ressursgruppe Skred
Bernt Inge Hansen, medlem, Ressursgruppe Samband
Håkon Storhaug, medlem, Ressursgruppe Skred
Per Inge Belt, medlem, Ressursgruppe Ettersøkning

I tillegg har Odd-Bjørn Sørnes vært medlem i ICRC Guidelines Education Working Group.
Videre har vi vært representert på de fleste felles informasjonsmøtene med resten av Tromsø Røde Kors,
der formålet har vært å besvare spørsmål fra potensielle nye frivillige, samt rekruttering til korpset.

Aksjonsoversikt 2020 – Tromsø Røde Kors Hjelpekorps
Personer Timer Situasjon

Dato

Type

Sted

04.01.2020

Søk

Sandnessundbr
ua, Tromsø

2

02.02.2020

Henteopp
drag

Fagerlifjellet,
Ramfjord

3

13.02.2020

Henteopp
drag

Charlottenlund,
Tromsø

4

27.02.2020

Medisinsk
assistanse

Finnvikdalen,
Tromsø

6

11,3

5

28.02.2020

Henteopp
drag

Tromsdalen,
Tromsø

2

3,25

6

11.03.2020

Alpin
redning

Grøtfjorden,
Tromsø

3

7,33

15.03.2020

Medisinsk
assistanse

Bårdsvikveien,
Tromsø

1

16,4

Strandsøk etter
mulig bruhopp

5

3,3

Person med mulig
brudd i foten

3

1,8

4

Skadet person i
lysløypa
Hjertestans
utenfor vei,
assistanse til
ambulanse

8

05.04.2020

Søk

Ringvassøya

6

2,5

Hente utslitt,
mulig syk, turgåer
To utlendinger
sitter fast, heli
kommer ikke til
Hjertesyk pasient,
assistanse til
ambulanse
Far med 2 barn
ikke kommet
tilbake til avtalt tid

9

21.04.2020

Henteopp
drag

Tromsdalen,
Tromsø

4

11,5

Skigåer falt, skade
i rygg

10

28.04.2020

Medisinsk
assistanse

Eidkjosen,
Tromsø

4

5,33

Hjertesyk pasient
på hytte

11

29.04.2020

Skred

9

12,25 Flere tatt i skred

12

10.05.2020

Skred

11

13

13.05.2020

Søk

12,58 To tatt i skred
Nødpeilesender
utløst,
forhåndsvarsel

14

22.05.2020

15

18.06.2020

7

Sydvestbreen,
Lyngen
Djevelberget,
Tromsø

3

9,5

-

Skred

Kattfjordeidet
Sørtind/Tromvi
ka

-

-

Søk

Bardu

-

-

2 tatt, heli ordnet
Savnet mann,
forhåndsvarsel

Funn/tilstand
Ingen funn
(funnet
omkommet
senere)

SAR nr.

Helikopter
hentet pasient
Ambulansen
hentet ut
personen

2020-N213

Fraktet avdød til
vei

2020-N405

Hentet og levert
familie
Skaffe
varmeutstyr,
levert på sted

2020-N410

Transportert til
veg

2020-N555

Kom til rette før
vi rykket ut
Bragt ned til
ventende
ambulanse
Transportert til
veg før vi var
klare
Kameratredning,
hentet ut med
heli

2020-N726

2020-N23

2020-N301

2020-N524

2020-N828
AMIS nr
701509

Kameratredning

2020-N879
2020-N957

Utløst ved en
feil, ingen skadet
Varslet, avblåst
etter kort tid
Funnet før vi ble
satt inn

2020-N973
2020-N1037
2020-N1237

8

60,75 Savnet 13-åring

Søk

Skibotndalen
Steinbruddet,
Kroken

Funnet
omkommet av
andre
Funnet v.h.a.
Rescue Me app,
hentet

12

55,5

Ingen funn

2020-N1495
2020-N1518

22.07.2020

Søk

UNN; Tromsø

16

Funnet av sivile,
RKH bisto.

2020-N1544

20

30.07.2020

Vannredni Divielva,
ng/søk
Målselv

21

04.08.2020

Søk

Ingen fra oss dro
ut
Funnet i god
behold
Funnet i god
behold, kompis
hentet til veg
Funnet
omkommet og
hentet ut

2020-N1625
2020-N1679

Funnet i god
behold
Funnet i god
behold, fortsatte
turen

2020-N1720

Hentet med ATV
og kjørt hjem

2020-N1895

Hentet med ATV,
avlevert til mor
Hentet av
helikopter
Ingen funn, men
funn av flere
skred
Funnet
omkommet av
våre mannskaper
Funnet i god
behold av
politiet

2020-N1975
2020-N2524

16

01.0703.07.2020

Søk

17

16.07.2020

Søk

18

18.07.2020

19

Tjeldøya,
Tjeldsund

Hatteng

2

Savnet dame i 3082,17 årene

13

Rop om hjelp

Mulig suicidal
55,25 person stukket av
Person savnet i
elva,
forhåndsvarsel
Savnet person,
113,8 uteblitt fra jobb

22

05.08.2020

Søk

Ringvassøya

3

23

06.08.2020

Søk

Rideskolen,
Tromsøya

10

24

08.08.2020

Søk

Malangen

12

Mulig suicidal
40,92 person
Person savnet fra
hytta, mulig
33,67 dement

25

26.08.2020

Søk

Dividalen

5

Savnet mann på
14,17 74 på tur

26

02.09.2020

Henteopp
drag

Håkøybotn,
Tromsø

3

27

12.09.2020

28

07.12.2020

Henteoppdrag
Henteoppdrag

Nonsbu,
Tromsø
Nordfjellsaksla,
Kroken

29

08.12.2020

Søk

30

09.12.2020

SEAO

31

25.12.2020

Søk

17

Savnet fisker, 73

7

Eldre mann ute av
stand til å gå til vei
Barn med skadet
fot, falt fra
11,67 overkøya
Kvinne med
3,25 brukket fot

Tromsdalen
mv.

10

Mann savnet fra
40,75 jobb i 2 dager

Tromsdalstinde
n

7

Kvaløysletta

1

13

9

Mann savnet fra
jobb i 2 dager
Dame i nattklær
savnet fra sitt
15,58 hjem
689
38,5

2020-N1336

2020-N1686
2020-N1699

2020-N1841

2020-N2532

SEAO
2020-N2613

4. ÅRSBERETNING –
TROMSØ RØDE KORS UNGDOM
4.0 Lokalråd Ungdom
Røde Kors Ungdom er en landsdekkende
ungdomsorganisasjon bestående av unge
mellom 13 til 30 år, som ønsker å gjøre en
Leder: Sofie Bjarnesen
forskjell for barn og unge i sitt lokalmiljø. Alle
Nestleder: Jostein Minmeng Larsen
som deler Røde Kors sitt verdigrunnlag, skal ha
Medlem: Anjelica Aspen Lund
mulighet til å være frivillig i vår organisasjon.
Varamedlem: Carlos Bonilla Caraballo
Aktivitetene i Røde Kors Ungdom ledes av
frivillige lokalt og har sitt utgangspunkt i lokale
behov. Vi er også et talerør for unge i sårbare livssituasjoner og i saker som er viktige for unge. Videre
arbeider vi for økt forståelse, medmenneskelighet og toleranse generelt.
Lokalråd Ungdom besto i 2020 av følgende
medlemmer:

Sofie Bjarnesen sluttet som leder på grunn av flytting i august, men beholdt sin posisjon ut desember ved
å jobbe digitalt. Anjelica A. Lund sluttet også som medlem i styret i juni/ august på grunn av flytting.

4.1 Aktiviteter, markeringer og synlighet
4.1.1 Digitale og fysiske møter, samt aktivitet på
nett
I mars opplevde det norske samfunnet nedstenging på grunn av
koronapandemien. Dermed ble Tromsø Røde Kors Ungdom, også kalt
Ungdom, sine aktiviteter og møter omgjort til digitale treffpunkter.
Ungdom har derfor gjennom hele
2020 vært svært aktiv på våre
sosiale medie-plattformer. Vi har
opprettet vår egen Instagramkonto og vært aktiv på Facebook. Vi
har lagt ut mye forskjellig materiell
og bilder i et forsøk på å nå ut til og
også inspirere unge på ulike måter.

Ungdom har derfor
gjennom hele 2020 vært
svært aktiv på våre
sosiale medieplattformer.

Vi har blant annet holdt flere underholdende
«livestreams». Vi har videre laget en energirik og
positiv spilleliste på Spotify som heter «Here Comes
The Sun» i et forsøk på å muntre opp ungdommen i
den krevende perioden som har vært.
Gjennom aktiviteten «Treffpunkt» har vi også
arrangert tre digitale kunst-konkurranser med
premier. Dette var gjort i et forsøk på å underholde
og aktivisere ungdommen som satt hjemme.
Det ble også holdt mange møter i perioden fra mars
til juni hvor Ungdom sitt lokalråd og frivillige satt seg
foran skjermen for hyggelig prat og planlegging.
Ungdom har også holdt fysiske aktiviteter og møter.
Disse skjedde før covid-19, og senere på året da
samfunnet igjen åpnet opp noe. Vi hadde blant annet
flere aktiviteter med stor deltakelse i februar.
Til sammen har vi arrangert seks fysiske aktiviteter,
tre digitale aktiviteter, og også holdt flere
planleggingsmøter. Vi ville gjøre mye mer, men på
grunn av korona klarte vi ikke å nå alle målene vi hadde satt oss for året.

4.1.2 Ungdom som rådgivende organ for Fellesverket
Ansatte og frivillige i Tromsø Røde Kors har i 2020 planlagt åpningen av «Fellesverket» i Tromsø. Her har
frivillige i lokalrådet til Ungdom vært rådgivere ettersom ungdommen sine aktiviteter vil bli flyttet til
Fellesverket sine lokaler.

4.1.3 Kampanjemateriell
Røde Kors Ungdom sitt kampanjemateriell har blitt brukt og sett av mange ungdommer på våre
arrangementer og via våre medieplattformer gjennom hele året.

5. ÅRSBERETNING –
TROMSØ RØDE KORS
FRIVILLIGSENTRAL
5.0 Frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors
Leder i Frivilligsentralen: Kari Lydersen (ansatt)
Antall aktive frivillige i 2020: 93
Ressursgruppen besto av følgende frivillige:
Alf Furu (leder) – Tirsdagstreffet
Anni Skogmann – Tromsø kommune
Darya Kudari – TURBO
Frivilligsentralen sin hovedoppgave er å legge til rette for frivillighet. Vi
skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Frivilligsentralen
skal være et kontaktpunkt og bindeledd for de som ønsker å yte eller
motta frivillig innsats. Vi skal skape møteplasser på tvers av kulturer og
generasjoner, og skape kontakt og aktiviteter mellom innbyggerne,
frivillige organisasjoner og det offentlige i Tromsø

5.1 Beredskap under koronapandemien
Frivilligsentralen bistod med frivillige til følgende oppdrag:

Handlehjelp
Denne tjenesten ble bestilt av Tromsø kommune. Frivillige bistod
med å handle inn matvarer til sårbare grupper som var i selvpålagt
karantene eller isolasjon. Blant bestillerne var pårørende til eldre,
uføre og utenlandske arbeidere. De ansatte i organisasjonen jobbet
for å utvikle nye smittevernrutiner for tjenesten og utviklet et nytt
system for betaling av matvarer til butikk, som gjorde at den frivillig
ikke ble ansvarlig. Det ble utført til sammen 22 handleoppdrag.

Frivilligsentralen sin
hovedoppgave er å legge
til rette for frivillighet.

Telefonvenn
Tromsø kommune forespurte Tromsø Røde Kors om å opprette
aktiviteten Telefonvenn for å forhindre isolasjon i befolkningen som
følge av strenge retningslinjer for smittevern. Ordningen er rettet
mot alle aldersgrupper, men med spesielt fokus på eldre. Gjennom
Telefonvenn koblet vi personer som ønsket en samtalepartner med
hyggelige frivillige. Totalt åtte koblinger ble gjort.

Influensavaksinering
Frivillige fra Tromsø Røde Kors bistod Tromsø kommune under
vaksineringen av sesonginfluensa i oktober. Oppgavene bestod av å
vise vei, passe på at alle overholdt smittevernsregler, ta imot betaling
og sprite kontaktflater. Totalt ti frivillige fra Tromsø Røde Kors bidro i Influensavaksineringen i oktober. Foto:
Veit Niklas Nitschke.
47 timer fordelt på fire dager.

5.2 Mottak av nye frivillige
Da pandemien kom, opplevde Tromsø Røde Kors stor pågang av
mennesker som ønsket å bidra som frivillig. Informasjonsmøtene og
mottaket av nye frivillige ble raskt omgjort til å gjennomføres digitalt
på Teams. En viktig nyskaping var også at signering av etikk- og
taushetserklæring ble digitalisert.

Da pandemien kom,
opplevde Tromsø Røde
Kors stor pågang av
mennesker som ønsket å

I løpet av 2020 ble det avholdt tre fysiske informasjonsmøter på Røde
Kors-huset og 47 digitale informasjonsmøter på Teams. Videre ble det
gjennomført 41 én-til- én-samtaler på kontoret. I tillegg ble det utviklet
nye rutiner for mottak av nye frivillige. Dette for å sikre at nye frivillige
skulle få mest mulig likt mottak.

bidra som frivillig.

5.3 Styrke frivillige foreninger i Tromsø
I september arrangerte Frivilligsentralen på vegne
av Frivillighet i sentrum seks gratis
organisasjonskurs for alle lag og foreninger i
kommunen på Rådhuset. Kursene var i
markedsføring,
rekruttering,
økonomi,
styrearbeid,
støtteordninger
og
politisk
lobbyering. Kursene ble arrangert i samarbeid
med Tromsø kommune og Hålogaland
Amatørteaterselskap. Det var mulig å delta på
seminarene digitalt. Totalt var det 56 påmeldte
fordelt på 38 ulike foreninger.

I tråd med Frivilligsentralens mål om å samordne og mobilere for frivillig aktivitet, var vi også i 2020 med
på å arrangere Frivillighet i sentrum i samarbeid med Tromsø kommune, Troms barne- og ungdomsråd og
Tromsø idrettsråd. Som følge av pandemien ble Frivillighet i sentrum 2020 gjort om til en digital
markering.

5.4 Bistå i utvikling av nye møteplasser
Frivilligsentralen bisto ved oppstarten av kvinnenettverket
Medkvinner. Prosjektet springer ut fra et privat initiativ. Som en
reaksjon på Fagereng-ulykken i desember 2019 så flere kvinner i
Tromsø behovet for å støtte innvandrere med å få hjelp til å orientere
seg i det norske samfunnet. Frivilligsentralen fasiliterte derfor et møte
i januar med kvinner med ulik nasjonal bakgrunn for å diskutere behov
og mulige tiltak. Det ble besluttet å lage en lavterskel møteplass for
kvinner i Tromsø sentrum, der de også kunne ta med sine barn.
Møteplassen Lørdag kl. to ble derfor etablert. Denne møteplassen har
også en egen Facebook-side for å forenkle kommunikasjonen blant
kvinnene.

Frivilligsentralen
fasiliterte derfor et møte
i januar med kvinner med
ulik nasjonal bakgrunn
for å diskutere behov og
mulige tiltak.

For å utvide tilbudet til innvandrerkvinner i Tromsø ble det høsten 2020 etablert en arbeidsgruppe for å
arbeide med etablering av Bydelsmødre i Tromsø. Bydelsmødrene skal drive oppsøkende virksomhet i
innvandrermiljøene. Hensikten er å utvikle støttende nettverk for selvhjelp og brobygging mellom
innvandrerfamilier med behov for bistand og kommunens ulike offentlige tjenester. Arbeidsgruppen
består av Helena Roos, Marit Aure (UiT), Norsk Folkehjelp - SørTromsøya, SEIF (selvhjelp for innvandrere),
SIT (Somaliere i Tromsø) og Frivilligsentralen Tromsø Røde Kors.

5.5 Innsats for andre
Frivilligsentralen har besøkt ungdomskoler med valgfaget Innsats for andre og informert om Røde Kors.
Vi bistod også til at elever på faget på flere ungdomskoler deltok under årets TV-aksjon. To skoler har
elever som har bistått i idéutviklingen av det nye ungdomshuset Fellesverket.

5.6 Digitalt kurs for eldre
Antall skolelever: 17
Antall deltakere: 12
Digitalt kurs for eldre er et samarbeid med Sommerlyst ungdomsskole og faget Innsats for andre. Her
hjelper skoleelever eldre i bruk av smarttelefon og nettbrett. Kurset startet i februar, men ble avlyst da
pandemien kom.

Digitalt kurs for eldre vinteren 2020 – før koronanedstengningen.

5.7 Generasjonsmøter
Antall deltakere: 5
Antall elever: 16
Dette er en møteplass på Røde Kors-huset mellom eldre og skoleelever på faget Innsats for andre på
Sommerlyst ungdomsskole. Her spiller de spill, leker ringleker og baker sammen. Noen eldre får også
besøk hjemme. Vi startet opp i februar, men de resterende treffene ble avlyst på grunn av pandemien.

5.8 Utstyrsbasen TURBO
Antall utlån: 2359 lån av 1534 brukere
Antall frivillige: 12
Utstyrsbasen TURBO er et
Utstyrsbasen TURBO er et samarbeid mellom Tromsø kommune og
samarbeid mellom
Tromsø Røde Kors. Målet er å låne ut turutstyr som gjør det mulig for
Tromsø kommune og
barn i Tromsø å delta på utendørsaktiviteter sammen med andre.
Tromsø Røde Kors.
TURBO er en del av den nasjonale utlånsentralen BUA. Tilbudet er
tilgjengelig for alle som er bosatt i Tromsø kommune. I 2020 har det på
grunn av pandemien vært noe mindre pågang av utlån enn tidligere år.
På tross av dette er TURBO i Tromsø den av de nasjonale
utlånsentralene BUA som har hatt flest utlån i løpet av året! TURBO har stort sett klart å opprettholde
utlånet mot publikum, og var kun avbrutt en kort periode i vår. Det har blitt laget gode og nye
smittevernrutiner for utlån.

5.9 Små oppdrag
Antall frivillige: 10
Antall oppdrag: 13
Små oppdrag har som mål å gi personer i sårbare livssituasjoner
praktisk hjelp i hverdagen. Dette kan være å handle mat, oppgaver
tilknyttet hjemmet og noe snømåking. Frivillige i Små Oppdrag ble også
brukt for å bistå med influensavaksinering for Tromsø kommune. Det
var også stor etterspørsel etter frivillige til snømåking våren 2020.

Små oppdrag har som
mål å gi personer i
sårbare livssituasjoner
praktisk hjelp i
hverdagen.

5.10 Følgetjenesten
Antall frivillige: 4
Antall oppdrag: 4
Denne tjenesten retter seg mot eldre som trenger følge til sykehus, timeavtaler hos lege og lignende. Den
som bestiller må dekke transport for seg selv og den frivillige. Pandemien gjorde at det ble en pause fra
mars og ut 2020, da smittehensyn ikke kunne opprettholdes.

5.11 Tirsdagstreffet
Antall frivillige: 15
Antall frivillige sjåfører: 13
Antall deltakere: 20
Tirsdagstreffet er et sosialt treff for eldre på Røde Kors-huset med snitter, kaffe og ulik underholdning.
Deltakerne får tilbud om kjøretjeneste til og fra treffet av frivillige sjåfører. I januar startet året med faste
tirsdagstreff på Røde Kors-huset, men dette ble avsluttet i mars på grunn av pandemien. De frivillige
opprettholdt kontakt ved å bli telefonvenn med deltakerne. På høsten ble Tirsdagstreffet erstattet med
at to og to frivillige besøkte de deltakerne som ønsket dette, mens andre fikk opprettholdt sin
telefonvenn.
I desember kjørte frivillige hjem til deltakerne på Tirsdagstreffet med en julestjerne til hver. Julestjernene
ble gitt til Tromsø Røde Kors av en student som spilte på volleyballklubben i Tromsø. Hun solgte
julestjerner til venner og familie. Inntektene gikk til laget, mens Tirsdagstreffet fikk julestjernene.

Frivillige kjører ut julestjerner til Tirsdagstreffets deltakere.

5.12 Gruppetrimmen
Antall frivillige: 3
Antall deltakere: 20
Gruppetrimmen arrangeres hver torsdag på Røde Kors-huset og er
tilpasset de eldre. Trimmen blir ledet av en frivillig. Det sosiale er en
viktig dimensjon, og deltakerne spiser matpakke og drikker kaffe
sammen etter treningen. Da pandemien kom, ble Gruppetrimmen
utprøvd som digitale treninger på Teams. Dette ble godt mottatt av de
som klarte å delta.

Da pandemien kom, ble
Gruppetrimmen utprøvd
som digitale treninger på
Teams.

Bildet viser skjermdump fra Teams hvor spreke damer deltok på den digitale varianten av Gruppetrimmen under lockdown på
våren 2020.

Men da behovet for å møtes fysisk var stort, ble trimmen gjenåpent på høsten. Gruppa fikk flere og nye
deltakere. Dette gjorde at vi arrangerte to gruppetreninger for at ikke gruppa skulle bli for stor og for å
ivareta smittevernrutiner på en god måte. De som deltok på Gruppetrimmen, forteller at dette har vært
et viktig treffpunkt for dem i pandemien.

Alle foto fra Gruppetrimmen på Røde Kors-huset: Veit Niklas Nitschke.

5.13 Gåtrimmen
Antall frivillige: 3
Antall deltakere: 2-8 hver gang
Gåtrimmen er et lavterskel tilbud for alle som ønsker å gå en rolig tur i godt selskap. Turene går hver
fredag kl. 12 fra Røde Kors-huset. Frivillige turledere fra Røde Kors leder an. I 2020 ble det viktig å
opprettholde dette tilbudet. Gåtrimmen gikk turer hele året, inkludert i sommerferien, foruten en kort
liten pause i mars og november. Deltakerne består av både nordmenn, seniorer og innvandrere.

Gåtrimmen på tur. Foto: Pia Hellmann Huus.

5.14 Frivilligtjenesten på UNN
Antall frivillige: 33
Frivilligtjenesten på UNN er et samarbeid med Universitetssykehuset
Nord-Norge. Her bidrar frivillige til å gi pasienter et godt møte med
sykehuset. Oppgavene er blant annet å være til stede i
ankomstområdet, følge pasienter inne på sykehuset, være en
samtalepartner og servere vafler på avdelinger på kveldstid. På grunn
av pandemien ble Frivilligtjenesten på UNN nedstengt våren 2020. Vi
hadde god dialog med koordinatoren på UNN, og smitteverntiltak ble
innført da tjenesten igjen ble operativ igjen på høsten.

Her bidrar frivillige til å gi
pasienter et godt møte
med sykehuset.

Frivilligtjenesten på UNN. Foto: UNN

Frivillige på UNN steker vafler på Vaffelkaféen. Foto: UNN

5.15 Aktivitetsverksted for barn
I 2020 inngikk vi et samarbeid med Tromsø bibliotek og byarkiv om å bistå med frivillige på aktiviteten
Aktivitetsverksted for barn. Dette er et gratis verksted for barn i alderen 8-12 år og som skal foregå på
biblioteket på onsdager. Pandemien gjorde at oppstarten har blitt utsatt til 2021.

