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Ring selv om
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Les mer på side 5.
Bildet er tatt fra en øvelse for Røde Kors hjelpekorps.

- Hvis noen faller om med hjerteattakk, og du umiddelbart slår 1-1-3, hvor lang tid tar det før
ambulansen kommer der du bor?
Hvis svaret, som i Oslo på sitt beste, er åtte minutter, bruker jeg å si "prøv å holde pusten i åtte
minutter". Da skjønner alle at hvis du gjør det er du død. Det betyr at du og jeg må ta initiativ, sier
Mollekleiv, president i Røde Kors.
I en fersk undersøkelse utført av TNA Gallup for Røde Kors, svarer ni av ti at de vet hva de skal
gjøre dersom noen faller om på gaten og trenger førstehjelp. Syv av ti venter likevel heller på
profesjonell hjelp enn å utføre livredning. Det bekymrer oss i Røde Kors. Oftest er det vanlige folk
som kommer første til et ulykkessted, og som er først ute med å kunne gi førstehjelp.

Alle må ta mer ansvar
Les mer på side 7.

Dette kan du lese mer om i denne utgaven av Røde Kors aktuelt.
Wittusen & Jensen. Illustrasjon: Shutterstock.com

Hva gir man til den
som har alt?
Gir noe til noen
som har ingenting.

l Syria
Matesker ti
kr 140,-

Skolegang
kr 150,-

Varme tep
per
kr 180,-

Kjøp gavekort og start julehandelen her: gi.rodekors.no

Meld deg på
kurs.

Les mer på side 7.
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Leder i Vestfold Røde Kors Hjelpekorps
Stadig flere lærer seg førstehjelp. Det er en positiv utvikling. Samtidig oppgir 60 prosent av Norges befolkning at de ikke
har kunnskap nok til å hjelpe til ved akutt sykdom eller skade. Førstehjelp kan redde liv og bidra til å minske skadeomfanget. Minuttene som går før helsepersonell ankommer kan bety liv eller død.
Det å kunne HLR (hjerte og lungeredning) og kunne starte dette straks etter hjertestans, kan doble, eller i noen tilfeller
kanskje tredoble sjansen for overlevelse ved plutselig hjertestans.
Derfor er det viktig, i tillegg, å gi barna opplæring i førstehjelp. Da vil det å yte førstehjelp være mer naturlig gjennom hele
livet. Røde Kors har en gratis førstehjelpsapp – "Mobil Førstehjelp" - som lærer deg livreddende førstehjelp. Last den ned!
For å lære førstehjelp best mulig anbefaler vi at du går et kurs i regi av Røde Kors.
Røde Kors har lokalforeninger over hele landet med instruktører som holder kurs i livreddende førstehjelp. Røde Kors
arrangerer også kurs i grunnleggende førstehjelp som skal gjøre deg som deltaker forberedt til å takle ulike førstehjelpssituasjoner utover den livreddende førstehjelpen.
Våre instruktører har lang erfaring og bakgrunn fra blant annet Røde Kors Hjelpekorps, som sykepleiere eller som ambulansepersonell.

Monika Rirud
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Hver dag rammes enkeltpersoner i Norge av større
eller mindre ulykker som
setter liv og helse i fare. Det
kan være skader i hjemmet,
bilulykker, akutt sykdom
eller
større
uønskede
hendelser som rammer
samfunnet vi lever i.
Det forventes at stat og kommune tar
et ansvar for å være forberedt og yter
respons om det skjer noe. Det samme
gjelder for den frivillige redningstjenesten. Men også den enkelte kan
forebygge og redusere omfanget av
skader når ulykken rammer. For å være
best mulig rustet når neste hendelse
inntreffer, må flest mulig være i stand
til å gi riktig førstehjelp – noe som kan
være livsviktig når sekundene teller.
Med store avstander og begrensede
ressurser, er sjansen stor for at akkurat
du er først på skade-stedet. Vet du hva
du skal gjøre da?
Røde Kors er støtteaktør til
myndighetene. Våre frivillige bruker
fritiden sin på å hente ut turgåere som

går seg vill. De er ulønnet, men slipper
alt de har i hendene for å hjelpe med å
evakuere flom-rammede beboere. De
er helt vanlige mennesker som bidrar
til å gjøre seg selv og oss alle mindre
sårbare. Disse erfaringene har lært oss
at vi må sette søkelyset på at hver og
en av oss kan utgjøre forskjellen på liv
og død i kritiske situasjoner.
Økt kunnskap redder liv
Dette kan gjøres ved at flere lærer seg
livreddende førstehjelp og ved at flere
har tenkt gjennom og forberedt seg
på hva de skal gjøre dersom en krise
inntreffer. Røde Kors mener at ved å
øke kunnskapsnivået i befolkningen
om livreddende førstehjelp og
forebyggende beredskap for den
enkelte, vil liv reddes.
Rapporten "Sammen kan vi redde
flere liv" er den tredje i serien Felles
beredskap – Felles ansvar. Tidligere
har Røde Kors pekt på hvordan mer
ekstremvær utfordrer oss. Vi har også
trukket frem at samarbeidet om den
lokale beredskapen må bli bedre i
Norge. Flere beredskapsansvarlige i
kommunene har erkjent at det øves
for lite. Våre undersøkelser viser også

at beredskap ikke blir prioritert i
mange kommuner – for få ansatte
jobber med beredskap og det settes
ikke av nok penger i budsjettene til å
øve.
Vær forberedt
Nå ønsker vi å oppfordre befolkningen
– foreldre, naboer, kollegaer, gamle
og unge - til å sette seg inn i hvilke
risikoer de kan rammes av, og hvordan
vi sammen kan forebygge ved å ha
kunnskap om livreddende førstehjelp
og beredskap for å handle dersom
noe uforutsett skulle skje.
Nye tall fra TNS Gallup viser at det
er et stort behov for å løfte den
livreddende kompetansen til hver
enkelt i befolkningen. Førstehjelpskunnskap er ferskvare og kan bety
forskjellen på liv eller død når ulykken
rammer. Vi må sørge for at alle er godt
nok forberedt. Sammen kan vi redde
flere liv.
Sven Mollekleiv
President
Røde Kors
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Råelsåsen barnehage har tatt i bruk Henry førstehjelp for barnehagebarn, og her ser vi fra venstre Ane, Hennie og Leo sammen med førskolelærer Lisbeth Melby Knudsen.
Melby Knudsen understreker viktigheten av at barn i tidlig alder lærer omsorg og nestekjærlighet for hverandre.

Henry lærer barn førstehjelp
Vi har besøkt Råelsåsen barnehage utenfor Tønsberg som er en av mange barnehager i
Vestfold som har tatt i bruk Henry førstehjelp for barnehagebarn.
- Dette er Henry, sier Leo, Hennie og Ane.Vi
er på besøk i Råelåsen barnehage og møter
en morgenblid gjeng. - Han detter og slår
seg noen ganger, forteller fireåringen Leo. Uff da. Hva gjør dere da, spør vi? - Da hjelper
vi han, svarer Hennie på tre år fort og gir
Henrydukken er god klem. For det er viktig
å vise omsorg hvis noen har det vondt, har
barna allerede lært.
Undervisningsopplegg for små barn
Som en del av førstehjelpssatsingen i Røde
Kors ble konseptet Henry – Førstehjelp for
barnehagebarn, utviklet. Målet er å lære de
eldste barna i barnehagen om førstehjelp.
I settet finnes en Henrydukke, en liten
førstehjelpssekk, musikk, et veiledningshefte og en flipover med illustrasjoner av
Henrys uhell.
Lisbeth Melby Knudsen jobber alltid mot et
inkluderende fellesskap som førskolelærer
og syntes at Henry-konseptet ga en fin
arena for å lære barna om nettopp dette.
- Da vi fikk høre om Henry, hadde vi
allerede brukt «Den uheldige mannen»
av Torbjørn Egner på en lignende måte
for å lære barna å vise omsorg for andre
hvis uhellet er ute. Derfor ble overgangen
til Henry fin, for han ble den uheldige
mannen, forteller hun.

Bruker egne erfaringer
- Når barna er så små er det viktig at de er
aktivt med for å lære, og ikke bare hører
på prat. Med Henry får de prøve seg på
å holde han riktig, og sette på plaster for
eksempel, opplyser hun. Vi har hatt faste
samlinger med Henry og brukt egne
erfaringer som tema. Hvis et av barna har
fått et skrubbsår i løpet av dagen, passer
det bra å snakke om det. På plansjene
finner man alle de typiske uhellene et
barn ofte kommer over. Disse gir et godt
utgangspunkt for å prate om hva som
har skjedd og hva man kan gjøre, mener
Lisbeth.

- Han må ha plaster på der, sier hun.
- Jeg har skjært meg en gang. Det var
vondt og da måtte jeg også ha plaster,
forteller Hennie oss.
Lisbeth viser plansjen som illustrerer at
Henry har fått flis.

Barna engasjerer seg
Leo, Ane og Hennie er alle ivrige etter å
vise fram Henry. De forteller oss at Henry
er med både på turer ute og har plass ved
matbordet, men at han trenger en del
hjelp.

- Det er ikke så viktig at de lærer korrekt
førstehjelp, det viktigste er at de viser
omsorg og forståelse for hverandre.
Dagens samfunn blir mer og mer individrettet, derfor er det ekstra viktig å trene på
inkludering. Jeg synes det er imponerende
å se hvor godt de har tatt imot Henry i
gruppa, og at de synes det er så stas å
få lov til å hjelpe han. Nå gleder vi oss til
introdusere Henry til noen nye barn, sier
Lisbeth.

- Se der har han blod, Leo peker på kneet
til dukken hvor en rød tøybit stikker litt ut.
- Hva er det lurt å gjøre da, spør vi?
- Rope kom, kom på en voksen, sier han
alvorlig.
Ane finner sekken til Henry, for hun vet at
det finnes et plaster i den.

- Å nei, flisnissen kom, utbryter Leo!
- Pinsett, trekke den ut, ha vann på, foreslår
de i kor, ivrige etter å hjelpe Henry.
Utvikler omsorg
Melby Knudsen understreker viktigheten
av at barn i tidlig alder lærer omsorg og
nestekjærlighet for hverandre.

Tekst og foto: Lise Thorsnes

Henry Førstehjelp
for barnehagebarn
Henry er en snill og aktiv, men også
uheldig dukke som kommer ut for
ulike uhell som kan skje de fleste
barn. Han får både skrubbsår,
brannsår, stikk, kul i hodet og kutt
i fingeren. Hvordan kan Henry få
hjelp?
«Henry- Førstehjelp for barnehagebarn» er et læringsopplegg om
førstehjelp tilpasset bruk i barnehager og barn i alderen 3-6 år.
Henry er utviklet med tanke på å
øke bevisstheten om førstehjelp
hos både barn og voksne, og
fokuserer på medmenneskelighet,
hjelpevilje og å lære å ta ansvar.
«Henry»-settet inkluderer Henrydukken, et plansjesett med illustrasjoner av Henry sine 10 uhell, en
veiledningsperm til barnehagepersonalet og Henry-musikk.
Ønsker du mer informasjon om
Henry eller vil du ha et gratis Henry
sett til din barnehage?
ta kontakt på henry@vestfoldrk.no
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Grethe Johnsen ringte selv til 113 da
hun ble alvorlig syk. Hun kan ikke få
fullrost ambulansearbeiderne som
undersøkte henne.

Ble syk – ringte selv 113
Sunnmørskvinnen Grethe
Johnsen (61) fra Runde, som
er bosatt i Horten, reddet
i fjor sitt eget liv fordi hun
hadde fulgt med i timen på
et førstehjelpskurs. Da hun
ble alvorlig syk, ringte hun
selv 113 og fikk livreddende
hjelp.

Grethe Johnsen arbeider på Færder videregående skole i Tønsberg og har deltatt på
flere førstehjelpskurs for ansatte. Det er et
krav til oss som jobber på skolen at vi kan
en del førstehjelp, også noe kunnskap om
hjertestarter, forteller hun. Roy Gjersøe,
som er ambulansesjåfør ved ambulansetjenesten i Vestfold og tidligere korps-leder
i Tønsberg Røde Kors hjelpekorps, har i
mange år undervist i førstehjelp, både i
og utenfor Røde Kors. For et par år siden
var han instruktør for Grethe Johnsen og
hennes kollegaer.
Gjentagende ubehag
-Det absolutt viktigste jeg lærte på det
kruset var det Roy sa: - Det er aldri feil å
ringe 113 når man står over for et tilfelle med
sykdom eller skade. Det er med andre ord
Roy som har reddet livet mitt, sier Grethe
Johnsen, og forteller sin historie.
En søndag i juni i fjor hadde hun vært med en
venninne på loppemarked. Mens de holdt
på å bære inn noe som venninnen hadde
kjøpt, kjente Grethe noe ubehag i hals- og
kjeveregionen, ikke noe annet. Det gikk
over, men kom tilbake senere på kvelden.
Det samme gjentok seg utpå natta. Men,
da klokka ble seks om morgenen stoppet
ikke smertene. Grethe hadde året før vært
til legeundersøkelse etter noe ubehag. Den
gang ble det ikke påvist noe unormalt. Hun
fikk da vite at noen symptomer på hjertelidelse kan være ulike hos kvinner og menn.
Hun kjente denne morgenen ikke smerter i
brystet eller stråling ut i armen, men valgte
likevel å gjøre som Roy Gjersøe sa på kurset
– hun ringte 113.

Veldig betryggende
- Jeg ble tatt meget seriøst og alvorlig
og fikk beskjed om at de sendte en
ambulanse omgående. Jeg gikk ut og
åpnet ytterdøren og satte meg i sofaen i
stua, forteller Grethe, som bor alene. Med
en gang ambulansepersonellet kom inn
i stua ble jeg helt rolig og avslappet, sier
hun.
Hun kan ikke få fullrost de to ambulansearbeiderne som begynte å undersøke
henne. De tok bl.a. et EKG (elektrokardiogram), som er en
grafisk fremstilling
laget av et apparat
(EKG-apparat eller
elektrokardiograf )
som
registrerer
hjertets
elektriske
aktivitet, og sendte
det over til sykehuset
i Tønsberg. Svaret fra
sykehuset kom raskt.
«Dette er et hjerteinfarkt, pasienten må
rett til Oslo Uni-versitetssykehus raskets
mulig.»

”

best mulig oppdatert. Hun forteller at hun
aldri har kommet opp i situasjoner der det
var avgjørende at hun kunne førstehjelp.
Bortsett fra i 1982 under er ferie i Hellas.
- Da kom vi midt opp i en bilulykke. Da
skulle jeg gjerne hatt noe kunnskap.
Heldigvis var jeg sammen med en flyvertinne og hun tok seg av hele styringen og
førstehjelpen på stedet, for det kunne hun,
sier Grethe.
Nå har Grethe Johnsen selv en del
kunnskap
om
førstehjelp, og ikke
minst erfaring i å
ringe 113.

«Dette er
et hjerteinfarkt,
pasienten må
rett til Oslo
Universitetssykehus
raskets mulig.»

- Det hele gikk meget fort. Jeg ringte 113
klokka 0620 og var ferdig operert i Oslo,
og pr. definisjon frisk, klokka 0820, altså to
timer senere, sier Grethe Johnsen som ikke
har kjent hjerteplager senere.
Livsviktig kunnskap
Grethe Johnsen har gått på førstehjelpskurs hvert år fordi hun ønsker å være

- Jeg forteller
alle som vil høre
på meg at man
behøver
ikke
nødvendigvis ha
de velkjente symptomene på hjertelidelse som brystsmerter og stråling ut i armen. Kvinner kan
for eksempel ha andre symptomer enn
menn, slik jeg hadde, sier hun.
Hvis jeg ikke hadde vært klar over at jeg
ikke skal vente med å ringe 113, hadde
jeg kanskje ikke vært her nå, sier Grethe
Johnsen.

Tekst og foto: Yngve Tørrestad
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Roy Gjersøe, ambulansearbeider i Ambulanse tjenesten i Vestfold:

Ring 113 – også om du er i tvil

Hjerte lunge
Hjerteog
redning:
lungeredning

(HLR) for voksne

Tegn til liv?
Kontroller bevissthet
"Er du våken?"
Rist forsiktig. Rop høyt på hjelp.
Hvis pasienten reagerer:
Overvåk. Skaff hjelp om nødvendig.

Kontroller pust med
åpen luftvei
Åpne luftveiene ved å bøye hodet
bakover og løfte haka fram.
Se, lytt og føl etter pust i inntil
10 sek.
Hvis pasienten puster normalt:
Kontroller pusten i 1 min.
Legg pasienten på siden hvis han
fortsatt puster normalt.
Ring 113. Kontroller pusten hyppig.
Start Hjerte og lunge redning hvis
han slutter å puste normalt.

Skaff hjelp

Ring 1-1-3. Få helst andre til å ringe.

Start hjerte og lunge
redning (HLR) 30:2
Som ambulansearbeider har Roy Gjersøe opplevd mye på jobb. Han oppfordrer folk til å ringe dersom man er i tvil om noen er alvorlig syk.

Det er aldri farlig å ringe 113
når man kommer over et eller
flere mennesker som man
antar er syke eller skadet.
Det sier Roy Gjersøe som er
ambulansearbeider i Ambulansetjenesten i Vestfold.

sier han. Pasienter ligger i sideleie og de har
frie luftveier.

Han har også mange års erfaring som
korpsleder i Tønsberg Røde Kors hjelpekorps,
er førstehjelpsinstruktør og driver opplæring
av kollegaer, internopplæring i Røde Kors og
driver også et firma som selger førstehjelpsutstyr og kompetanse.

Vi har flere eksempler på at vi har brukt
forholdsvis lang tid fram til en pasient og
pasienten har overlevd fordi det er gjort
nødvendig hjerte/lungeredning. Da er
matematikken ganske enkel, hadde det ikke
vært gjort hjerte/lungeredning på stedet
før vi kom, så hadde ikke vi klart jobben vår,
presiserer Roy Gjersøe.

Dersom er person har falt om og ikke puster,
er det avgjørende å komme raskt i gang med
hjerte/lungeredning og ikke minst ringe 113
og få hjelp. Det er veldig viktig at så mange
som mulig lærer førstehjelp, i det minste det
mest nødvendige som er å sikre frie luftveier
og å begrense blødninger. Det kan gjøres
svært enkelt og oftest er utfallet meget
positivt.
Mange gjør en innsats
- Jeg har hørt at folk som har gjort førstehjelp
etter beste evne, uttrykker stor tilfredshet
over at de gjorde noe i stedet for at de stod
hjelpeløse uten å være i stand til å hjelpe. Og
det helt uavhengig av utfallet av skaden eller
sykdommen, sier Gjersøe.
Som ambulansearbeider har han opplevd
mye på jobb. Det er både sykdom og skader.
I de fleste tilfellene, for eksempel i hjemmet,
har pårørende, venner eller naboer gjort mye
før vi kommer. Ute, for eksempel i trafikken,
har andre trafikanter eller folk forøvrig på
stedet, ofte gjort en god jobb før vi kommer,

- Den ultimate innsatsen er jo hvis man
kommer over en som er livløs og ikke puster.
Da er det om å gjøre å komme i gang med
hjerte/lungeredning. I hvert fall starte med
kompresjoner og så gjøre innblåsinger
dersom man er i stand til det.

Ikke redd for smitte
Det er mange andre tilstander som kan
ha behov for førstehjelp. For eksempel
sårskader med store blødninger. Klem rett i
såret og hold blødningen i sjakk, sier Gjersøe.
Mange er redd for smitte og slikt. Det er ikke
så farlig som folk skal ha det til. Normalt
går det veldig bra, for ofte er det jo familie
og nære venner vi hjelper. Godt renhold
etterpå så er det bra nok. Selvsagt kan det
være behov for å skjerme seg noe dersom
det åpenbart er en person i risikosonen som
er skadet, for eksempel personer i rusmiljøet,
forklarer ambulansearbeideren.
- Meg bekjent er det ikke noen som er
smittet som følge av førstehjelp her i landet
i nyere tid, sier Gjersøe. Så, klem på i såret.
Livstruende utvendige blødninger er meget
sjelden, sier han. Jeg har over 25 år som ambulansearbeider og jeg kan ikke huske at jeg
har stoppet en blødning og dermed reddet
liv. De fleste blødningene vi kommer til er alt

stoppet eller har stoppet av seg selv. Indre
blødninger får vi ikke stoppet. Da er det om å
gjøre å få hjelp så raskt som mulig og å holde
pasienten varm, sier han.
Viktig å gå kurs
Den erfarne ambulansearbeideren sier at
frie luftveier mange ganger er tilstrekkelig
for enkelte bevisstløse pasienter som puster.
Legg vedkommende i sideleie, bøy hodet
forsiktig bakover og skyv eller trekk haka
fram - og luftveien er fri, sier han.
Det er viktig å snakke og skrive om førstehjelp. Men Roy Gjersøe har følgende råd
til folk: Gå på et førstehjelpskurs når det er
mulig. Når noen skader seg eller blir syke og
du mener det er behov for hjelp, ring 113.
De som svarer på 113 vet hva som skal til,
dersom du som ringer kan gi greie svar på
det de spør deg om. Samfunnet har en stor
oppgave med å fokusere mer på førstehjelp
enn det som gjøres i dag, sier Gjersøe.
- Dersom dette hadde vært en naturlig del
av folkeopplysningen, så hadde nok mange
flere mennesker vært reddet. Samfunnet
er helt avhengig av organisasjoner som
Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Sivilforsvaret,
Forsvaret og opplæringsfirmaer m.fl. Skolene
er det så som så med når det gjelder førstehjelpsopplæring, sier Gjersøe og legger til:
- Dersom vi lærer små barn den viktigste
førstehjelpen som barn kan gjøre; Prøve å få
kontakt med pasienten, ringe 113 og gi frie
luftveier, så sitter den kunnskapen resten av
livet, avslutter han.

Tekst og foto: Yngve Tørrestad

30 Brystkompresjoner.
Trykk 5-6 cm dypt.
Frekvens 100/min.
2 innblåsinger.
Blås bare til brystkassen hever seg.
Bruk 1 sekund på hver enkelt
innblåsing.
Fortsett med 30:2 runder til:
du får hjelp/pasienten puster
normalt/du er nødt til å hvile.
Hvis du ikke vil gi innblåsinger,
eller ikke får det til, gi i alle fall
brystkompresjoner fortløpende.

Gi en livreddende
julegave!
Gi bort førstehjelpsutstyr fra
Røde Kors til jul. Gå inn på
nettsiden og bestill allerede
i dag.
Alle førstehjelpsenhetene fra Røde
Kors inneholder utstyr av høy
kvalitet som også leveres til norske
sykehus og legekontorer. Det
medfølger også et førstehjelpshefte
som gir leseren en rask og god
oversikt over de viktigste emner
innenfor førstehjelp.
Førstehjelpsenhetene kan også
påføres din logo. Se tilbudene på:
www.rodekorsforstehjelp.no under
fanen "nyheter".

Røde Kors Førstehjelp
www.rodekorsforstehjelp.no
Ring oss på: 05003, Tast 5
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Bildet er fra en øvelse for hjelpekorpsene i Vestfold hvor senarioet var et havari med fritidsbåt hvor det var flere skadde.

Samfunnet er avhengig av
frivillige til redningstjenesten
Hjelpekorpsenes medlemmer har god kompetanse og stor tillit hos myndighetene
Samfunnet er helt avhengig de frivillige
organisasjonene som driver med søk- og
rednings-tjeneste, som for eksempel Røde
Kors hjelpekorps.
Rekvireres av politiet
Når det er en hendelse, en skade eller et
sykdomstilfelle i terrenget, er det mange
ganger slik at den offentlige redningstjenesten trenger hjelp. Dette kan være
hendelser langt inne i skogen eller på
fjellet. Også på innsjøer, i elver og i enkelte
kyst- og fjordstrøk er det behov for slik
bistand. Vestfold er ikke noe unntak.
Det er politiet som rekvirerer Røde Kors
hjelpekorps og det er vanligvis politiet som
har ledelsen av søk- og redningsaksjoner.
Mange ulike aksjoner
Ekstremvær og naturkatastrofer har satt
beredskapen i Norge på prøve de siste
årene. Antall søk- og redningsaksjoner,
der mannskap fra Røde Kors hjelpekorps
er kalt ut for å hjelpe, er tredoblet de siste
ti årene. I 2005 var det 350 slike aksjoner i
Norge, i 2015 var det 1000 aksjoner.
Søk etter savnet person er en hyppig
hendelse. Om høsten er for eksempel skog
og mark «full av bærplukkere og jegere».
Noen skader seg, andre blir syke og noen
går seg bort. Andre igjen blir overrasket av
været. Noen blir utmattet og orker ikke å
gå videre. Det er mange ulike tilfeller.
Sist sommer og høst er det mange
eksempler, fra bl.a. Trolltunga i Hordaland,
der Røde Kors hjelpekorps ble tilkalt
gjentatte ganger for å redde folk. I august
var det fire aksjoner på én kveld. Det er

utrolig krevende. Det var blant annet et
par med en baby som trengte hjelp på
stien ned fra Trolltunga. Det var også et
par som hadde kommet seg bort fra stien.
Flere var dårlig kledd og hadde ikke med
seg lys.
I Vestfold er det få slike forhold om i
det hele tatt noen, men likevel mange
oppdrag i søk og redning. Det er søk etter
savnet i tettbebygde strøk, i skog og mark,
på sjøen eller i skiløypene om vinteren.
Det er også situasjoner der det ikke er
snakk om å søke, men å finne den som er
syk eller skadet, gi kvalifisert førstehjelp
og transportere pasienten ut av terrenget.
Ingen hendelse er lik.
Det er også eksempler på at hjelpekorpsene
kun har sørget for trygg og sikker transport
ut av terrenget.
Fokus på kompetanse
De som er med i hjelpekorpsene i Røde
Kors må derfor gjennomføre ulike kurs og
prøver før de er godkjent til slike oppgaver.
Denne kvalitetssikringen har Røde Kors
selv satt for sine medlemmer.
- Et godkjent medlem har rett til å bære
uniform og ID-kort, selv om det i seg
selv ikke er tilstrekkelig for alle oppgaver.
Tilleggskompetanse kreves for eksempel
for å delta i søk og redning. Rett og
slett fagkurs i denne tjenesten, sier
distriktsrådsleder for hjelpekorpsene i
Vestfold Monica Rirud.
Gjevlige prøver
For å bli med i et hjelpekorps må det

avlegges en teoretisk og en praktisk
prøve etter et 33 timers kurs i kvalifisert
førstehjelp.
Som
tilleggskunnskap
kommer et grunnkurs og et videregående
kurs i søk- og redningstjeneste. ALLE
godkjente medlemmer må re-godkjennes
hvert tredje år gjennom en teoretisk og en
praktisk prøve.
- Vi deltar ikke bare i søk- og redningsaksjoner, sier Monica Rirud. Våre hjelpekorps
har mye sanitetstjeneste på arrangementer som idrettsstevner, konserter, festivaler
og lign. Under denne tjenesten er vi til for
å hjelpe både publikum og utøvere, sier
Rirud.
Godt samarbeid
Når det skjer noe og korpsmedlemmene
blir bedt om å hjelpe, er det ikke alltid
behov for å tilkalle ambulanse.
- Vi er kvalifisert til å gi førstehjelp,
vurdere skader eller sykdomstilfeller og
så iverksette den nødvendige hjelpen.
I enkelte tilfeller er det nødvendig og
viktig å varsle 113 for å tilkalle profesjonell
hjelp. I andre tilfeller kan det være nok å
medvirke til at vedkommende blir sendt
til legevakt. Og noen ganger igjen kan
det bare være behov for ro og hvile, få
vasket et sår og få på et plaster. På mange
arrangementer er det også leger tilstede
som er engasjert, og vi samarbeider godt
med disse, forklarer Monica Rirud.
Jobber gratis
Medlemmene i Røde Kors hjelpekorps
gjør en frivillig innsats og har ingen
betaling for det de gjør. Men det skal ikke

koste det enkelte medlem noe å delta.
Det samme gjelder organisasjonen Røde
Kors. Det betyr at offentlige myndigheter,
gjennom politiet og hovedredningssentralen, dekker kostnader til forpleining,
til kjøregodtgjørelse, til forbruksmateriell
- for eksempel drivstoff til maskiner og
utstyr, og til tap og skade på utstyr, for å
nevne noe.
Røde Kors hjelpekorps samarbeider
også med andre frivillige organisasjoner
og offentlige etater under mange av
oppdragene. Alle har regelmessig
trening, både hver for seg og sammen.
Det forekommer at hjelpemannskapene
finner personer som har omkommet. Også
slike situasjoner må hjelpekorpsmedlemmene kunne takle. Det viktigste er å sikre
funnsted, varsle og holde vakt til politiet
kan overta. Slike funn er en politioppgave
å ta seg av. Av og til blir hjelpekorpsmedlemmene anmodet om å gjøre nødvendig
bistand med funnet. Det kan for eksempel
dreie seg om transport ut til nærmeste vei.
Alle hjelpekorpsmedlemmer må underskrive
en taushetserklæring som er den samme
som for helsepersonell.

Tekst og foto: Yngve Tørrestad
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Inviterer til nasjonal dugnad for å lære folk å:

Ta mer ansvar

- Hele det norske samfunnet er jo basert på at alle tar ansvar.
Vi i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
har en visjon der vi sier at vi skal jobbe for et robust samfunn
der alle tar ansvar. Det sier avdelingsdirektør for redning og
beredskap Anne Rygh Pedersen.
Dette er et meget viktig prinsipp i Norge.
Hele redningstjenesten er jo bygget opp
på at frivillighet er et viktig bidrag. Dette
har nå blitt svært aktualisert etter at Røde
Kors i høst la fram en rapport der det
kommer fram at to av tre ikke ville grepet
inn dersom noen var livsfarlig skadet. Det
er skremmende og høre. Vi i DSB har lest
rapporten med stor interesse. Under en
fagdag hos Røde Kors i Oslo i september
ble jeg utfordret fra salen på denne problemstillingen, sier Rygh Pedersen.
National dugnad
- Jeg svarte at dette klarer ikke DSB å gjøre
noe med alene. Her må vi spille på alle
gode krefter. Røde Kors lærer jo opp både
egne mannskaper og andre i førstehjelp og
stiller opp når det er behov. Vi ser mannskaper på mange ulike arrangementer, ikke
bare fra Røde Kors men også fra andre organisasjoner. Det førte til at hun begynte
å kaste noen ideer med ledelsen i Røde
Kors om en slags nasjonal dugnad om en
tid. Det må bli en motivasjonskampanje
der folk motiveres og læres opp til å gjøre
en innsats der de ellers ikke hadde bistått,
for eksempel på grunn av manglende
kompetanse.

- Det er jo alltid bedre å gjøre noe enn å
ikke gjøre noe, sier Anne Rygh Pedersen.
Og hun vet hva hun snakker om: Anne
Rygh Pedersen er utdannet politi med
bred erfaring fra den etaten. Hun har bl.a.
arbeidet operativt ute i ordensavdeling, har
tjenestegjort i Utrykningspolitiet hvor hun
bl.a. kjørte motorsykkel, hun var Vestfolds
første kvinnelige operasjonsleder og hun
har vært politimester i Telemark. I tillegg
har hun bl.a. også vært statssekretær i
Justisdepartementet og fylkesordfører i
Vestfold.
"Mannen i gata"
- Vi så jo myte ute i den operative tjenesten
i politiet. Mange var flinke til å bistå før
nødetatene kom. Men jo mer «sliten og
forsoffen» en person som hadde behov
hjelp var, jo vanskeligere var det for
vedkommende å få hjelp fra «mannen i
gata». Jeg tror ikke det handler om å skille
på verdien til folk, det handler noe mye
mer om at mange er engstelig for smitte
og sykdom og den slags, sier Anne Rygh
Pedersen, og legger til at det verken er
smittsomt eller farlig å forsøke å ta kontakt
og undersøke om personen virkelig

Det er alltid bedre å gjøre noe enn å ikke gjøre noe, sier Anne Rygh Pedersen,
avdelingsdirektør for redning og beredskap i DSB.
trenger medisinsk hjelp (puster vedkommende, kan vedkommende uttrykke seg
på noen måte) i stedet for bare å få forbi.
Et annet moment Anne Rygh Pedersen
trekker fram fra sin tid i politiet er hvor
viktig det er at folk hjelper til så langt de
kan, for eksempel ved en bilulykke når
de er først på stedet, og at de trekker seg
tilbake når det kommer mer kvalifisert
hjelp. Slik hjelp er ikke bare mannskap
fra nødetatene. Det dukker jo også av og
til opp folk med medisinsk kompetanse
og de må man jo slippe til, presiserer
hun. Mange ganger var det slik at et
nysgjerrig publikum presset seg fram for
å se mest mulig av ulykken og dermed
bare var i veien.
Det er enda verre, forklarer hun.
Vær raske med å ringe
Anne Rygh Pedersen har, som mange

andre, også kommet først til et skadested
noen ganger. Ikke minst når hun jobbet
operativt i politiet. - Nødetatene kommer
rimelig raskt til skadesteder og selv om vi
i politiet hadde god opplæring fra både
politiskolen og senere oppfriskningskurs, så var det alltid en lettelse når
ambulansen kom, det innrømmer jeg
gjerne. Derfor er det veldig viktig at man
ringer 113 så raskt som mulig for å tilkalle
hjelp, sier hun.

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen
håper de i løpet av 2017 kan komme i
gang med den påtenkte dugnaden der
folk læres opp og motiveres til å hjelpe
til også med alvorlige hendelser og
situasjoner.

Tekst og foto: Yngve Tørrestad

Lær deg enkel
førstehjelp nå!
Førstehjelp er ferskvare som må vedlikeholdes.

Seks av ti nordmenn har ikke vært på førstehjelpskurs de siste to årene og mangler
nødvendigtrening og oppdatert kunnskap. Røde Kors anbefaler alle å ta et førstehjelpskurs. Øv og repeter. Flest mulig bør kunne livreddende førstehjelp og holde
kunnskapen ved like med oppfriskningskurs annen hvert år.

Ønsker du å melde seg på et førstehjelpskurs, kan du enten ta kontakt med ditt
lokale Røde Kors eller gå inn på www.rodekorsforstehjelp.no og bestille et kurs til din
arbeidsplass, familie, mindre grupper ol.

Hjertestarter: Powerhart G5

Røde Kors Førstehjelpskoffert medium

Inkl. bæreveske og ekstra
elektroder med HLR
tilbakemelder. En svært
brukervennlig og robust
hjertestarter som er den
første i Norge som
leveres med både
engelsk og norsk språk i
samme maskin.
Se mer info på nettsiden.

Kr. 19.987,- inkl. mva.

Kr. 999,- inkl. mva.

Inneholder håndplukket
førstehjelpsprodukter og
utstyr som også leveres til
norske sykehus og legekontorer. Den er av Arbeidstilsynet definert som førstehjelpsenhet for utrykning ved
ulykke i bedriften, men også
en fin koffert til private hjem.
Se mer info på nettsiden.

Røde Kors Førstehjelpsveske

Kr. 499,- inkl. mva.

Se et større utvalg av førstehjelpsprodukter, -utstyr og -kurs på nettsiden:

www.rodekorsforstehjelp.no

Inneholder et rikholdig
utvalg av førstehjelpsprodukter og utstyr som
også leveres til norske
sykehus og legekontorer.
Inneholder utstyr for å
utføre livreddende
førstehjelp samt behandle
mindre skader.
Se mer info på nettsiden.

NÆRINGSEIENDOM TIL LEIE – NÆRINGSTOMTER TIL SALGS
NYE BOLIGER TIL SALGS

www.formateiendom.no

Vi hjelper dere med objektiv og nøytral internkontroll og rådgivningstjenester,
innen elektro i næring og landbruk.

Valløveien 19, NO-3151 Tolvsrød. Norway
33 30 84 60 • www.el-tilsyn.no
post@el-tilsyn.no

ENTEN SLUKET ER TETT,
ELLER LOFTET MÅ RYDDES
- VI KAN HJELPE DEG
MED BÅDE SUGEBIL
OG CONTAINER

Nedre Langgt. 37
3120 Tønsberg
Tlf. 33 37 96 50
www.hotvedtco.no

Måkevn. 1,
3112 Tønsberg

Tlf. 48 07 30 00

Avd Tønsberg
Tlf 33 00 30 60
Avd Horten
Tlf 33 38 19 88

Din totalleverandør
på avfallstjenester!

Ring oss på telefon

NORDENS LEDENDE SAMFUNNSRÅDGIVER INNEN PLAN,
ARKITEKTUR OG TEKNIKK
www.ramboll.no Kontorer i Tønsberg og Sandefjord

09700

Knut J. Nesset AS
Vi utfører septiksuging, høytrykkspyling,TV Inspeksjon,
tankrensing, olje- og spesialavfall
Reservatv. 6, 3118 Tønsberg
Telefon: 33 32 85 15 Mobiltlf.: 911 88 500

www.enterrevisjon.no

Kjærlighetsstien 28, 3112 Tønsberg
Tlf. 24 03 12 00

HEIMDAL

BERTEL O. STEEN
VESTFOLD AS

Du får så mye mer

Heimdalv. 3, 3117 Tønsberg

Tlf. 33 74 46 50
Fax. 33 74 46 51

RÅBEKKEN
Avd. Tønsberg:
33 37 69 00
Dikeveien 1. Telefon 69 36 39 00
Avd. Larvik: 33 11 35 10
Avd. Sandefjord (Skolmar) 33 48 80 00

Hverdager 08-23
Lørdager 08-22

					Kilengaten 20,
					3117 Tønsberg
					Tlf. 33 34 97 77
					Fax. 33 34 97 87

Velkommen til eidene!

Nordre Enggate 13,
3187 Horten
post@kms-arkitekter.no
Telefon: 406 29 225

kurs og konferansesenter
Vi har gode møterom og tilbyr stemningsfulle
og flotte opplevelser i og nær naturen.
Hver gang dere velger å legge et arrangement
til eidene bidrar dere til å gjøre det humanitære
arbeidet vi driver mulig.

les mer på
www.eidene.no
telefon: 33 30 32 32
e-post: booking@eidene.no
Adresse: Helgerødveien 100,
3145 tjøme

Saga Regnskap Tønsberg AS
Besøk oss i flotte lokaler i
Træleborgodden 6 på Stensarmen, Tønsberg
Vi har gratis parkering
Tlf 40 00 18 30 Epost: tonsberg@sagaservices.no
Webside: www.sagaservices.no/tonsberg

Sletterødveien 11B

Kopstadveien
3180 Nykirke19b
3180 Nykirke
www.groteig.no

www.groteig.no

Revisjonsfirmaet
Tom Christoffersen AS

Tom Con AS
Autorisert regnskapsførerselskap

Kilengaten 15, 3117 Tønsberg
Tlf: 33 00 48 80 | Tom Christoffersen: 911 06 500
E-post: tom@tomcon.no

Spesialist på robotklippere
Tlf. 33 36 24 00
www.a-k.no

illustrasjon

lemon.no

E.M.S Teknikk
Basbergveien 160, 3114 Tønsberg
Tlf: 33 33 11 33

For deg som vil ha
det helt strøkent

Bo eller joBBe - ved sjøen midt i Byen?
med gammel historie i grunnsteinene bygges nå en urban og levende bydel på Kaldnes i
tønsberg. langs bryggekanten samles bolig, næring, handel, kaféer og kulturliv i en fin og
balansert miks som gjør stedet til et meget attraktivt sted å bo eller jobbe.
KontaKt næring:

KontaKt bolig:

KontaKt bolig:

rune thomassen
telefon 982 87390
rmt@salvaagbolig.no

Kenneth doksheim
telefon 912 41 500
kenneth.doksheim@privatmegleren.no

tor Andre vedvik
telefon 97 95 95 57
tor.andre.vedvik@obos.no

Hand, Spray og Roll er en sparkelserie
for deg som vil ha de aller mest strøkne
og jevne overflater. Med gipsens lydog brannegenskaper under en perfekt
overflate er Hand, Spray og Roll til for
deg som vil ha et helt strøkent resultat.

www.norgips.no

Meld deg som blodgiver her

Vi søker familier
Bli en del av vårt fellesskap for å gjøre en forskjell for sårbare barn og unge!
Se vår nettside for fullstendig utlysning.
Interesserte bes kontakte Mari Dynna, tlf: 994 59 690 eller epost: mari@linnea-ks.no

Sykhhuset i Vestfold - Larvik

tlf: 33 16 45 96

Sykhuset i Vestfold - Sandefjord

tlf: 33 45 66 21

Sykhuset i Vestfold - Tønsberg

tlf: 33 34 30 75

Støtter Røde Kors sitt Blodprogram
www.giblod.no
www.linneakompetansesenter.no

Packaging Norway AS
Norges ledende distributør av:
• Dykkerutstyr
• Verneutstyr
• Overflate redningsutstyr
www.safenor.no – post@safenor.no

Lersbrygga 16
3070 Sande
Tlf. 33 78 48 50
www.nefab.no

Røde Kors
takker
alle
annonsørene

www.norautron.com - Nedrevei 8, Horten - Tel +47 33 03 04 00

for den

Totalleverandør av regnskapstjenester,
økonomisk rådgivning, samt årsoppgjør.

flotte

Våre tjenester omfatter alt innen bilagsregistrering,
fakturererig, lønn, betalingsformidling, rapportering og rådgivning.

støtten!

Vi ferdigstiller årsoppgjøret med tilhørende ligningspapirer og selv-angivelser
for aksjeselskaper, enkeltpersonforetak og andre selskapsformer.

Nygårdsvn. 84, 3221 Sandefjord, Tlf. 33 48 03 20, Fax. 33 48 03 21
e-mail: post@masterregnskap.no

F
H

Sterkere med – enn uten
omtanke

solidaritet

Tønsberg Revetal Tjøme Sandefjord

Røde Kors takker alle
annonsørene for den
flotte støtten!

Din lokale leverandør av diesel og smøremidler
Tlf: 3316 3440 - E-post: vestfold@oljesenter.com

samhold

HOLMESTRAND

HORTEN
Elektroentreprenør

Butikk og verksted
Hvittingfossvn. 153
Holmestrand

tlf: 33 04 98 80
www.gecom.no

www.smith.no

www.platech.no - Design og produksjon av tynnplateprodukter

Tlf: 33 08 49 00

LARVIK

NØTTERØY
MURMESTER

Larvik Granite AS
www.larvik-granite.no

SANDE

Bjønnesåsen Bo og
Aktivitetssenter
Takker
Besøkstjenesten

Brunlanesveien 1455
3296 Nevlunghamn
Tlf. 33 11 45 38
Mob. 95 06 81 85
post@murmesterjaneide.no

Meny Larvik
Olavs gate 30
3256, Larvik

www.bronn-energiboring.no

RE KOMMUNE

SANDE
ARNE KJELDÅS

BYGGMESTER

Jan Eide AS

www.fritzoeengros.no

BORREVEIEN

OLE DØVIK
3178 Våle
E-mail:
oledovik@hotmail.com
Støtter Røde Kors

SANDEFJORD

Mob. 911 00 276
Østsidev. 5, 3070 Sande
E-post: ak@h-nett.no
Innbygg • Tilbygg • Drenering
Opparbeidelse av utearealer

STOKKE

EL-INSTALLATØR

Fred M. Olafsen AS
Tryms vei 3 3216 Sandefjord

Tlf: 33 46 71 38
www.murmtor.no
SVELVIK

3071 Sande i Vestfold

STOKKE

Ravev. 342, 3220 Sandefjord

Tlf. 33 45 00 20
f.magne@online.no

TØNSBERG

Prestegården
Salg og Service
tlf: 33 36 01 02
E-post: dekk&borgesenter.no

Tlf. 99 10 48 00

tlf. 33 33 84 53

Dalenveien 483,
3160 Stokke

Tønsberg Elektriske AS

Severin Kjærsv. 45, 3117 Tønsberg
Tlf. 33 37 99 90
Fax. 33 37 79 91

Slagenvn. 57, 3117 Tønsberg
Tlf. 95 33 70 00
Åpningstider:
Man-Lør: 07.00-23.00

EVEN CUDRIO AS
Retail AS
Wirgenesv. 1,
3157 Barkåker
Tlf. 33 34 94 00

Barkåkervn 47,
3157 Barkåker

Tlf. 33 00 31 00
E-post: even@evencudrio.no

TØNSBERG

Broen 5D, 3170 Sem
Mob. 91 36 90 00
Fax. 33 37 06 99
www.eldevikbygg.no

Tlf: 815 22 130
www.alektum.no

Tjølling
Bil & Båt AS

Røde Kors Vestfold takker annonsørene
for den flotte støtten!

Tlf: 33 74 40 60
E-post: regnskap@balanseokonomi.no
Trudvangvn. 67, 3117 Tønsberg

Olav Askjer Kran
og Transport AS

3280 Tjodalyng
Båtopplag • Service • Reparasjoner
bi-holta@online.no
Mob. 900 19 567

Storgaten 22,
3290 Stavern
Tlf. 33 16 53 50

Grøtåslia 3, 3178 Våle
Tlf. 33 06 32 41
www.askjer.no

Tlf: 33 18 18 00

Forhandler for
Agro Økonomi og Skifteplan
Tlf. 33 07 19 80
post@agilkompetanse.no

Andebu Bulk
Transport AS
Bjørkeveien 1

3084 HOLMESTRAND
trond@tsbygg.no
Tlf: 926 94 743

Uranienborgsvn. 3
3217 Sandefjord
Tlf. 33 46 40 31
www.tun.no

HORTEN

MENY BUTIKKEN PÅ NØTTERØY

Meny Skallestad:

Tlf. 33 30 43 40

SANDEFJORD

3145 Tjøme

Tlf. 33 39 04 04

Haukeveien 7, 3174 Revetal
Tlf. 33 06 04 30
www.gaardsand.no

Haugsveien 80,

3158 ANDEBU

3145 Tjøme

Tlf. 97 02 86 74

Tlf. 907 35 824

Bayer AS
Treidenveien 14

Jan Mundal
Transport AS

Høyjordveien 700, 3158 Andebu

Tlf. 33 43 00 20

Røde Kors Vestfold
takker annonsørene
for den flotte
støtten!

STOKKE

___________________________

___________________________

___________________________

Horten Rørleggerbedrift AS
3182 Horten
Tlf: 33 04 36 54
___________________________

Tannklinikken Marisol AS
Dronningensgate 12, 3211 Sandefjord
Tlf. 33 46 61 33 | tannklinikken@marisol.nhn.no
___________________________

Skalleberg Gartneri
3160 Stokke
Tlf: 33 33 60 41
___________________________

Borre Steinhoggeri AS
3186 Horten
Tlf. 33 07 34 16
___________________________

Rørleggerfirma Bjørn Jensen
3218 Sandefjord
Tlf. 92 09 76 50
___________________________

Dahlen Sag & Høvleri
3160 Stokke
Tlf. 33 33 51 70
___________________________

Seagull AS
3189 Horten
Tlf. 33 04 79 30
___________________________

___________________________

STOKKE

Mur & Fasadearbeider AS
3172 Vear
Tlf. 95 74 55 51
___________________________

LARVIK
___________________________

Dahlen Brødrene AS
3172 Vear
Tlf. 33 33 26 54
___________________________

Edgar Berthelsen AS
Elveveien 54, 3262 Larvik
Tlf. 33 13 79 00 - www.berthelsen.no
__________________________

Reol-Consult AS
3108 Vear
Tlf. 33 36 55 80
___________________________

Tjøme Rørservice AS
Østv-529, 3145 Tjøme
Tlf: 33 30 33 60
___________________________

Lett-Tak Systemer
3261 Larvik
Tlf. 33 13 28 00

Bergans Mekanikk AS
3160 Stokke
Tlf. 33 33 50 83
___________________________

Røde Kors takker
alle annonsørene
for den flotte støtten

TJØME
___________________________

Røde Kors takker
alle annonsørene for den
flotte støtten!

Mange unge og eldre ønsker seg
noen å snakke med
Meld deg som frivillig til Røde Kors besøkstjeneste – og gjør en forskjell for et annet
menneske – i dag.
www.rodekors.no

Mange barn mangler et rom der de kan
føle seg trygge og ivaretatt.
Som fosterforelder kan du gi dem rommet de mangler. En verden med forutsigbare
rammer slik at de kan få den alminnelige hverdagen de behøver. Et sted der de kan bli
møtt med forståelse og aksept, selv når ting blir litt mer utfordrende enn vanlig.
Akkurat nå har vi behov for flere fosterforeldre i Vestfold som har ekstra tid, tålmodighet
og plass i både hjemmet og hjertet til barn fra 8 år og oppover.
Har du romsligheten de trenger?

Les mer og meld din interesse på fosterhjem.no

TUSEN TAKK FOR DIN
STØTTE TIL TV-AKSJONEN
FIKK DU IKKE GITT?
Det er ikke for sent å støtte årets TV-aksjon. Du kan fortsatt gi
livsviktig hjelp til mer enn to millioner mennesker.

Vipps til 2133 eller SMS “TVA” til 2133 (250,-)
Montasje
Foto: Olav A. Saltbones, Røde Kors

RETURADRESSE: Tollbugata 115, 3041 Drammen

Har du rom for
en energisk gutt ?

