
HVA
SKJER?

Kongsberg Røde Kors
blåste liv i

Hjertestarterdagen

Kongsberg Røde Kors fikk hjelp av KIF Hopp og Daniel-André
Tande, da de i helgen arrangerte Hjertestarterdagen på
Stortorvet kjøpesenter i Kongsberg. 

I d h j l t ikti i d t i kifl i



– I dag har jeg lært noe viktig, sier verdensmesteren i skiflyging.

Daniel-André Tande følger godt med når Tone Espedal Hogstad og
Tormod Steinsholt fra Kongsberg Røde Kors viser HLR, og hvordan
en hjertestarter virker. Han har selv blitt reddet av en hjertestarter,
og nå vil han snakke høyt til hele Norge om viktigheten av å lære mer
om førstehjelp.

Stor usikkerhet 
Usikkerhet rundt hvor hjertestartere befinner seg – og ikke minst
hvordan de skal brukes er stor. Det viste den uhøytidelige
spørreundersøkelsen Kongsberg Røde Kors gjennomførte blant
kundene på senteret. Der svarte 84 prosent at de ikke ante hvor
nærmeste hjertestarter befant seg.

Vil gjøre mer 
− Dette viser at vi må tydeliggjøre og informere mer om hvor folk kan
finne hjertestartere – og om hvordan de brukes. Kongsberg Røde
Kors vil jobbe for å sette søkelyset på dette temaet fremover, sier
korpsleder i Kongsberg Hjelpekorps, Hanne Berntsen.

Trygg oppvekst 
Hun oppfordrer samtidig flere til å markere Hjertestarterdagen 16.
oktober hvert år. 
− Det er en god anledning til å samarbeide med organisasjonslivet.
Vi i Kongsberg Røde Kors har et tett samarbeid med KIF Hopp for å
fremme «Trygg oppvekst». Det er fint å kunne arrangere dette
sammen med dem, sier hun.

Les hva NRK.no og Laagendalsposten skrev om Hjertestarterdagen
til Kongsberg Røde Kors og KIF Hopp.

Kort rapport fra
Omsorgskonferansen i

Sarpsborg

https://www.nrk.no/osloogviken/var-klinisk-dod-_-no-vil-daniel-andre-tande-bli-_heile-norges-hjartestartar_-1.16136502
https://www.laagendalsposten.no/tande-jeg-trodde-aldri-jeg-at-jeg-hadde-fatt-bruk-for-en-hjertestarter/s/5-64-1208988


Lørdag var frivillige i Østfold samlet til omsorgskonferanse på
Quality hotell i Sarpsborg.

Konferansen var for alle frivillige og ledere i en omsorgsaktivitet og
våre Røde Kors-butikker. Noe av det som sto på programmet denne
dagen var lederforum ved Robert Flobergseter (distriktsleder i
Østfold Røde Kors) og frivilligforum med Øyvind Bruflat og Tore
Trollbu fra Halden Røde Kors .

I løpet av dagen ble også deltakerne delt i grupper etter
aktivitetstilknytning. Mot slutten av dagen ble det gjennomført
førstehjelpsøvelse med Tor Bjarne Iversen fra Nasjonalkontoret og
inspirasjonsforedrag av Trond Henriksen i Kirkens Bymisjon, Halden
.

Dette skjer på
SONEKONTORET!

https://www.facebook.com/HaldenRodeKors?__cft__%5b0%5d=AZXo3e_u8vfsiE6TQCfRr_R7JiDzqBYYzfb58A68xNysEKvFtkNJcTal7RNrWLLODX2Gfzdhv6y4G7T2vji7a6oYy8219uA2-uE9cZ6QImlpjM6gisvsLTOFIxYTcXtI6wdZRaCJB-i2kXgoSbO5v3WxFHL9bDKxpdgV9BK7H607swV2Uvme6sGXcpqCPihBViY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/bymisjon.no/?__cft__%5b0%5d=AZXo3e_u8vfsiE6TQCfRr_R7JiDzqBYYzfb58A68xNysEKvFtkNJcTal7RNrWLLODX2Gfzdhv6y4G7T2vji7a6oYy8219uA2-uE9cZ6QImlpjM6gisvsLTOFIxYTcXtI6wdZRaCJB-i2kXgoSbO5v3WxFHL9bDKxpdgV9BK7H607swV2Uvme6sGXcpqCPihBViY&__tn__=kK-R


Tirsdag 25. oktober møter du Ida Taule, Jorunn Kornerud, Jane
Grøtting og Tor Øyvind Bertheussen på Røde Kors-huset i Ål. De
samme møter du på Røde Kors-huset i Nesbyen dagen etter,
onsdag 26. oktober. Vi starter opp fra 15:00 begge dager!

1. november tre�er du oss på Røde Kors Huset i Modum fra
15:00.

Temakvelder:
25. og 26. oktober i Ål og Nesbyen

18:00: Ove Engene, Slik tar du bedre bilder – og deler dem!

Bruk av bilder er like sensitivt som å dele tekst. Ove Engene fra Gol
og Hemsedal Røde Kors har lang erfaring både som hobbyfotograf
og aktiv Røde Kors-frivillig. Han deler nyttige tips og råd om hvilke
kjøreregler vi må forholde oss til når vi deler bilder, hva vi bør tenke
på når vi fotograferer, hvordan god bildebruk kan forsterke et
budskap og hvordan DU kan lære deg å bruke telefonen til noe mer
enn å ringe med.

19:00: Ida Taule, Hvordan navigere personvernlabyrinten? 
Personvern oppfattes av mange som en vanskelig labyrint å
navigere. Hva er lov og hva er ikke lov? På sonekontor skal vi
sammen lage en stibeskrivelse som skal gjøre det lettere å navigere i
personvernlabyrinten. Du vil få et innblikk i hva som regnes som
personopplysninger, does and dont`s når det kommer til lagring og
deling av personopplysninger og innhenting av samtykke.

1. november, Røde Kors Huset Modum. Furuland 17, 3340 Åmot



18:00: Mina Moghadam, migrasjon

Migrasjonsbilde i verden og i Norge
Hvilke behov finnes i våre lokalsamfunn?
Hvordan skal vi rigge oss for å kunne møte disse?
Hvilken bistand trengs fra distriktskontoret?

19:00: Ida Taule, Hvordan navigere personvernlabyrinten? 
Personvern oppfattes av mange som en vanskelig labyrint å
navigere. Hva er lov og hva er ikke lov? På sonekontor skal vi
sammen lage en stibeskrivelse som skal gjøre det lettere å navigere i
personvernlabyrinten. Du vil få et innblikk i hva som regnes som
personopplysninger, does and dont`s når det kommer til lagring og
deling av personopplysninger og innhenting av samtykke.

Har du spørsmål om sonekontor, kan du kontakte Henrik
Sæterdal på henrik.saterdal@redcross.no

Ledersamling 2022
nærmer seg! Nå er
programmet klart.

Bli med og få påfyll med inspirasjon og motivasjon. Du vil få nye
bekjentskaper og dere kan dele erfaringer.

På lørdagen starter registrering fra 09:00. Samlingen sparkes i
gang fra 10:00

Benytt sjansen og meld deg på nå!

Påmeldingslenke for Akershus - 12. - 13. november, Sundvolden
Hotel.

Påmeldingslenke for Buskerud - 12. - 13. november, Sundvolden
Hotel.

Påmeldingslenke for Østfold - 19. - 20. november, Quality Sarpsborg.

mailto:henrik.saterdal@redcross.no
https://forms.office.com/r/j2jMJHyHdf
https://forms.office.com/r/wWqcJUKgVH
https://forms.office.com/r/PAV6MKwjmA


å eld gsle e o Øst old 9. 0. o e be , Qual ty Sa psbo g.

Program for Ledersamlingene finner du her

Har du spørsmål om ledersamlingen og påmelding? Ta kontakt med
Henrik på henrik.saterdal@redcross.no

ØKONOMI

Husk fristen for
medlemskontingent!

Frist for å sende inn vedlegg til giro for medlemskontingent er
30. november 2022.

I januar sender nasjonalkontoret ut giro for medlemskontingenten
2023 til Røde Kors sine medlemmer. Sammen med giroen kan
lokalforeningene legge ved et brev med informasjon til sine
medlemmer. Dette er en fin mulighet til å fortelle om lokale
aktiviteter det siste året.

Vedlegget fra lokalforeningene går ut sammen med giroen. Brevet
bør inneholde informasjon om aktivitetene lokalforeningen har
gjennomført i 2022. Trekk frem noen aktiviteter dere vil fortelle om,
og som dere tror medlemmene vil ha interesse av. Bilder fra
aktivitetene, de frivillige og deltagere er fint å ha med.

Husk samtykke fra de som er avbildet.

https://forms.office.com/r/PAV6MKwjmA
https://rodekorsviken.mailmojo.page/ledersamling2022/
mailto:henrik.saterdal@redcross.no


Bruk mal for lokalforeningsbrev hovedfaktureringen (Word) og send
inn brevet til crm.dri�@redcross.no innen 30. november . Navnet på
filen skal være navn på lokalforening og lokalforeningsnummer. For
eksempel «Mollekleiva Røde Kors 7011232».

Ta kontakt med oss på medlem@redcross.no hvis dere ikke vet
nummer på lokalforeningen.

Utbetaling av penger!

Vi minner om at alle lokalforeninger som har søkt og fått
innvilget støtte via Søknadsportalen for 2022, må sende
refusjonskrav.

Det anbefales fortløpende innsending når aktiviteten eller
anska�elsen er gjennomført. Dette gjelder lokalforeninger som ikke
allerede har fått utbetalt tildelt beløp.

Har dere midler dere ikke får brukt, gi oss beskjed!

Sendes til okonomi.viken@redcross.no

Nytt fra Norges
Røde Kors

https://norgesrdekors.sharepoint.com/:w:/s/frivillighetoglokalforening/ERzxDfteFLlEhROddmtK0cMB7haPEVbSog-sBGqy4YX3RQ?e=QEZyMS
mailto:%20crm.drift@redcross.no
mailto:medlem@redcross.no
mailto:okonomi.viken@redcross.no


Digitale skoletimer om
krig: Hvor blir det av

menneskene?

Når det er krig i et land, blir det også kaos. Mange mennesker
flykter, og mister kontakt med familien sin. Hvordan oppleves
det? Er det noen som finner hverandre igjen?

Før sommeren deltok rundt 15 000 skoleelever på Røde Kors sine
live-skoletimer om krigen i Ukraina. Fortsatt rammes millioner av
mennesker av krig og konflikt, og vi inviterer til nye skoletimer over
zoom.

Hva skjer med mennesker som opplever krigen i Ukraina nå?
Hva skjer med familier som kommer bort fra hverandre i krig?
Finnes det håp for de som ble alene?

Det blir to skoletimer, onsdag 19. oktober :

4.-7. trinn – klokken 10.30-11.15 
8.trinn - Vg3 - klokken 12.30-13.15

Elevene deltar interaktivt gjennom oppgaver og ved å stille
spørsmål.

Tips gjerne en lærer i ditt lokalmiljø om å melde på sin klasse
her: https://www.gyldendal.no/

artikler/2022-gu-velkommen-til-live-skoletime-over-zoom/?
tags=6941

https://www.gyldendal.no/artikler/2022-gu-velkommen-til-live-skoletime-over-zoom/?tags=6941
https://www.gyldendal.no/artikler/2022-gu-velkommen-til-live-skoletime-over-zoom/?tags=6941


Avtale om levering av
smittevernutstyr og

forbruksvarer

Norges Røde Kors tegnet i 2021 en avtale med Norengros AS om
levering av smittevernutstyr og forbruksvarer.

Norengros har 13 grossister rundt om i Norge. Ta kontakt med din
lokale grossist for bestilling. Link for å finne din lokale grossist: Søk
Etter Grossist | Norengros AS

Dersom du har utfordringer med å finne nærmeste grossist kan Ida
K. Løken i Norengros AS, e-post ida.kristin.loken@norengros.no med
mobiltelefon 911 13 736 kontaktes.

Asylsøkere sulter på
mottak!

https://www.norengros.no/grossist
mailto:giske.vik@norengros.no


Røde Kors har fått flere hjerteskjærende tilbakemeldinger fra
frivillige på mottak om asylsøkere som ikke får nok mat.

Vi jobber derfor aktivt med å få politikerne til å prioritere økte satser
i statsbudsjettet for 2023. I den forbindelse har enhetsleder for
Humanitære programmer Ingvill Alsøy-Gjerløw hatt en kronikk i
Klassekampen, og delt budskapet i en video på sosiale medier.

For å få endret satsene er vi avhengig av et press på politikerne. Vi
oppfordrer derfor alle til å dele videoen i sosiale medier som
Facebook og Twitter. Samme er vi sterke og når bredt ut! Dersom
noen ønsker å skrive leserinnlegg eller kronikk i lokalavisa er det
mulig å bruke Ingvills tekst (Word) som inspirasjon. Dersom dere
ønsker støtte til å lese igjennom leserinnlegg kontakt Sol
Sigurjonsdottir sol@redcross.no

KURS OG

https://fb.watch/g7EdVUxAgi/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:w:/s/Kom/EQJP-bKUEM1EhDCku0Fep6MBWnaTZ6tmdWzqX8iCmLAhIg?e=x5pLY4
mailto:sol@redcross.no


KURS OG

KOMPETANSE

Visste du dette om
RESSURSSYSTEMET?

De kursene du finner her i oversikten i Nyhetsbrevet er bare
toppen av isfjellet. Det finnes nemlig en komplett oversikt over
kommende kurs i Ressurssystemet .

Hensikten med Ressurssystemet er å forenkle administrative
oppgaver i organisasjonen knyttet til:

Kompetanseregistrering og kompetanseoversikt
Administrasjon og oversikt RKH grunnopplæring og ID-kort
(Hjelpekorpset)
Kursvirksomhet og kursadministrasjon
Utstyr, materiell og eiendom

Lurer du på noe om Ressurssystemet – kontakt
frivilligservice@redcross.no 
Telefon: 22 05 40 00 (tastevalg 3)

Spørsmål om kurs, undervisning og opplæring i Røde Kors sendes til
opplaring@rodekors.no .

https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx
https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx
mailto:frivilligservice@redcross.no
mailto:opplaring@rodekors.no


19.10. Personvern i Røde
Kors - nytt e-læringskurs
I Røde Kors behandler vi mange forskjellige personopplysninger.
Vi får personopplysninger fra blant andre frivillige, medlemmer,
deltakere i aktivitetene våre, ansatte, samarbeidspartnere og
donorer.

Vi behandler o�e opplysninger fra personer som er i sårbare
situasjoner. Det er derfor særlig viktig at vi tar personvern på alvor.
På onsdagswebinar 19. og 26.oktober kan du lære mer om hvordan
vi i Røde Kors arbeider med personvern, samt få presentert et nytt e-
læringskurs om personvern. Kurset er laget spesielt med tanke på
når vi må tenke på personvern i aktivitetene våre og hva vi må gjøre i
praksis.

Påmelding skjer i kurskatalogen :

• 19. oktober kl. 13.30-15.00 (Kurskode # 64323)

• 26. oktober kl. 13.30-15.00 (Kurskode # 64325)

• 26. oktober kl. 19.30-21.00 (Kurskode # 64323)

24.10. Webinar: Når E-
KOM faller ut

https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx)


Buskerud Røde Kors inviterer sine lokalforeninger til webinar om
bortfall av e-kom

Med høsten er i anmarsj øker sannsynligheten for storm og uvær. I år
ønsker vi å være ekstra godt forberedt på hvordan vår organisasjon
kan støtte myndighetene ved hendelser der telefoni og nødnett faller
bort – slik det gjorde under ledersamlingen i 2021. Vi inviterer derfor
til webinar 24. oktober der to av distriktets eksperter skal fortelle
mer om hvordan vi kan bruke våre ressurser på en best mulig måte
for å støtte myndighetene, samt presentere et tiltakskort som kan
tas inn i egen beredskapsplan.

Webinaret starter kl.1800 og vil være ferdig til 1900.
Lokalforeningsledere, beredskapsledere og korpsledere er spesielt
invitert, men det er i orden å invitere andre fra lokalforeningen.
Opptak av webinaret blir sendt ut i etterkant.

Spørsmål om webinaret? Ta kontakt med Jonas på DK:
Jonas.Holmberg.Gulbrandsen@redcross.no

Link til møte: Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Møte-ID: 350 217 072 31 
Passord: fLGvuP

28.10. Røde Kors-skolen,
grunnleggende
pedagogikk
Dette semesteret vil vi ha særlig fokus på å styrke den lokale
opplæringskapasiteten i Røde Kors.

Grunnleggende pedagogikk – Læring i Røde Kors er et fleksibelt
opplæringsløp som kan gjennomføres mer eller mindre digitalt.
Grunnleggende pedagogikk vil bli gjennomført flere steder i landet i
løpet av høsten. Røde Kors-skolen setter også opp et nasjonalt og
digitalt kurs i november.

28.10.2022-30.10.2022 - Oslo Røde Kors, Oslo Røde Kors kurskode #
63595

mailto:Jonas.Holmberg.Gulbrandsen@redcross.no
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA4NDBjYjItOTQ0My00ZTMwLWIzODktNThiYTI0YWYxNmRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22%3a%22826bb8e3-3f91-4f99-8da5-8afe9c8902f1%22%7d
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-grunnleggende-pedagogikk.aspx
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=63595


05.11. Digital
Seniorsamling
Lillehammer Røde Kors inviterer til Digital Senior Samling lørdag
05. november.

Alle som er interessert i eller engasjert i aktiviteten «Digital senior» i
Røde Kors oppfordres til å bli med! 
Konferansen skal gi både inspirasjon, sosialt- og faglig påfyll.
Samlingen vektlegger læring, erfaringsutveksling og
relasjonsbygging, og arrangeres sammen med Røde Kors-helgen i
Innlandet 2022, 4.- 6. november. Det vil bli mulig å delta på
kurshelgen i sin helhet før og etter bolken med digital senior for den
som vil. Samlingen finner sted på Scandic Lillehammer fra 09.30 -
17.00.

For mer informasjon og påmelding les mer i nyhetsbrev-invitasjonen

her (Sway). 

10.12. Kursholderkurs:
Tør du å lytte
Tør du å lytte er et kurs utviklet for å styrke frivilliges trygghet i
møte med barn og unge som har opplevde noe vanskelig.

https://sway.office.com/cuIrmJgiOeDwDqM0?ref=email
https://sway.office.com/cuIrmJgiOeDwDqM0?ref=email
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-tor-du-a-lytte.aspx


Vi trenger flere kursholdere over hele landet, og 10. desember holder
vi nasjonalt kursholderkurs for Tør du å lytte i Oslo. Er du en erfaren
kursholder innen Omsorg eller Hjelpekorps, så meld deg på! Kurs-ID
i ressurssystemet er 61340.

Lokale opplæringskoordinatorer i samarbeid med Røde Kors-skolen
prioriterer hvem som får plass på kurset. 

11.12. Kursholderkurs:
Førstehjelp mot
selvmord
Røde Kors har sammen med Nasjonalt senter for or
selvmordsforskning og forebygging, utviklet kurset “ førstehjelp mot
selvmord ” hvor hensikten er å gi deltakerne trygghet i rollen som
hjelpere i møte med personer i selvmordsfare. Kurset har ski�et
navn fra «samtale med personer i selvmordsfare» til «førstehjelp
førstehjelp mot selvmord» Kurset er ellers det samme og gir
tilsvarende kompetanse.

Kurset holdes på Nasjonalkontoret.

MELD DEG PÅ KURSET HER!

For andre hendvendelser, kontakt Robert på robert.walmann@redcross.no

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-samtale-med-personer-i-selvmordsfare.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81tUSUry5s4tDn3xsguR87CxUN1ROR09ZQU9FUUFJN0xWUUtVSEtJWTFHVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81tUSUry5s4tDn3xsguR87CxUN1ROR09ZQU9FUUFJN0xWUUtVSEtJWTFHVi4u
mailto:%20robert.walmann@redcross.no

