
HVA
SKJER?

Slik gikk det da
distriktskontoret dro på
sonekontor i Buskerud!

Ida Taule, Jorunn Kornerud og Tor Øyvind Bertheussen møtte
nylig opp  på Røde Kors-huset i 
Ål,  og i Nesbyen med råd og tips om blant annet foto og



personvern.

I Ål fikk de oppmøtte flere tips  om bruk av bilder i sosiale medier.
Leder for hjelpekorpset i Hemsedal og Gol, Ove Engene, delte egne
erfaring rundt bruk av bilder og tekst i sosiale medier.

Personvernkoordinator på Distriktskontoret, Ida Taule, snakket om
deling og oppbevaring av personopplysninger. 
Og på Nesbyen ble det opplæring i Korsveien og gode samtaler
rundt dri� og markedsføring.

1. november ruller Sonekontoret videre til  Røde Kors Huset Modum.
Der skal blant annet 
Mina Moghadam fra migrasjon snakke om:

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?

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

Den gyldne karabin gikk
til Tormod Steinsholt fra

Røde Kors i Kongsberg

mailto:henrik.saterdal@redcross.no


FOTO: (F.V.) Jean Salvesen, representant Ressursgruppe Tauredning
(«RG Tau»), Tormod Steinsholt og Jarand Uberg, fagleder tau
Kongsberg.

«Den gyldne karabin» ble første gang delt ut i fjor. Det er en
nasjonal utmerkelse som går til en person i Hjelpekorpset som
har utmerket seg innenfor fagområdet «Tauredning».

Under fagsamlingen på Gardermoen i helgen, ble den igjen delt ut.
Til Tormod Jervell Steinsholt fra hjelpekorpset i Kongsberg.
Kongsberg Røde Kors skrev i sin nominasjon at Tormod har siden
barnsben vært et aktivt medlem av Kongsberg Røde Kors, og har
gjennom alle disse årene holdt et høyt aktivitetsnivå. Siden han var
gammel nok for Hjelpekorpset, har han hatt sitt virke der. Tormod
bidrar som kursholder, kursleder, instruktør og veileder. Han er også
deltagende på aksjoner og ulike vakter. Han har vært en særdeles
god rollemodell for fagfeltet tauredning. I 2018 startet han
planleggingen av en tauredningsgruppe hos oss. Gruppen tok raskt
form, og i august 2020 var flere medlemmer gjennom Kvalifisert
tauredning. Dette var et kurs som ble arrangert lokalt etter initiativ
fra Tormod, og som bidro til at gruppen kom skikkelig i gang.



Så mange kommer til
ledersamlingene

Nær 200 personer kommer til årets ledersamlinger på
Sundvolden og i Sarpsborg.

På lørdagen starter registrering fra 09:00. Samlingen sparkes i gang
fra 10:00. Vi gleder oss til å møte deg. Mer informasjon kommer!

Program for Ledersamlingene finner du her

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

Norconsult med 125.000
kroner til Skedsmo Røde

Kors Ungdom

https://rodekorsviken.mailmojo.page/ledersamling2022/
mailto:henrik.saterdal@redcross.no


I forbindelse med åpningen av Storgata, har Norconsult gitt en
gave på 125 000 kroner til Skedsmo Røde Kors Ungdom . 
Pengene kommer fra Byggenæringens klimapris som prosjektet
mottok i 2021. De intervjuet en del ulike aktiviteter i kommunen, og
kom fram til at aktiviteten vår Tre�punkt hadde et godt grunnlag og
kan utvikle seg positivt med disse midlene. 
− Vi har aktivitet hver onsdag og en søndag i måneden for å skape en
sosial møteplass for ungdom mellom 15-25 år, for å forebygge
ensomhet, sier Noa Straume-Næsheim, rådsmedlem, lokalråd
ungdom i Skedsmo Røde Kors

Invitasjon til
personvernprotokoll

Tirsdag 15.11 kl. 18 blir det gjennomgang av
personvernprotokoll på Teams.



Personvernprotokoll er et lovpålagt dokument som beskriver
reglene og bestemmelsene vi i Røde Kors må følge. Alle
lokalforeninger har egen protokoll, som finnes her.
Personvernombudet i Norges Røde Kors, Lars Erik Kristiansen, vil
denne dagen forklare hva en protokoll er og hvorfor den er viktig.
Gjennomgangen vil bli tatt opp, men vi anbefaler alle lokalforeninger
å bli med. Link til kommer.

ØKONOMI

Ny søknadsrunde i
strømstøtteordningen

for frivillige
organisasjoner

19. oktober åpnet søknadsskjemaet for strømstøtteordningen
for frivillig sektor for perioden juli- september . Nytt i denne
runden er at søknadsbehandlingen vil foregå fortløpende. Det er
derfor viktig at organisasjoner som har betalingsutfordringer søker
så raskt de kan. Det vil kunne gi utbetaling av støtte 4-5 uker
sammenlignet med forrige søknadsrunde. Søknadsfrist er 16.
november klokken 13:00.

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-02029/SitePages/Hjemmeside.aspx


Søk på Lotteri- og

sti�elsestilsynets nettside .

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

Situasjonsbilde – covid-
19 i Norge

https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/
https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/
mailto:okonomi.viken@redcross.no


Senhøsten er høysesong for lu�veisinfeksjoner, og andelen personer
med forkjølelsessymptomer eller med bekre�et koronasykdom er
ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) stigende. Økt koronasmitte utover
vinteren er i tråd med FHIs tidligere prognoser, men det er usikkert
hvor mye smitten kan øke, og hva slags utslag dette kan få. I Norge
ser man nå om lag 100 sykehusinnleggelser per uke der pasienten er
lagt inn med covid-19 som hovedårsak.

FHI følger særlig med på om det utvikler seg nye virusvarianter av
koronaviruset, og om disse kan ha potensiale til å unndra seg
e�ekten av vaksinene. Vurderingen nå er at det ikke er behov for
noen særskilte tiltak for å hindre smittespredning i samfunnet, men
FHI anmoder om fortsatt årvåkenhet for en potensiell negativ
smitteutvikling. Helsedirektoratet uttrykker også bekymring for at
influensa kombinert med en ny koronabølge i vinter kan føre til et
økt press på helsetjenesten. Den viktigste anbefalingen fra
helsemyndighetene er at risikogrupper vaksinerer seg mot influensa
og oppfriskningsdose mot koronaviruset.

Et godt tips til alle i Røde Kors, er å lage gode kontinuitetsplaner for
å håndtere økt sykefravær. Økt forekomst av sykdom kan ha
konsekvenser for aktiviteter og arrangementer, enten dette skyldes
forkjølelse, influensa eller koronavirus. Nasjonalkontoret følger
fortsatt nøye med på situasjonsutviklingen rundt covid-19, og vil
informere i Ukenytt dersom det skjer endringer i situasjonsbildet
som er av betydning for vår organisasjon. (Kilder: FHI.no , nyhetssak
fra NRK.no )

«Fremtidens frivillige

https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/
https://www.nrk.no/nordland/folk-kan-fa-koronavirus-og-influensa-samtidig-1.16143432


beredskap» er publisert

Røde Kors samarbeider med Institutt for samfunnsforskning om
analyseprosjektet Fremtidens frivillige beredskap .

Prosjektet undersøker hvordan endringer og trender i samfunnet
påvirker fremtidens frivillige beredskap og de frivilliges rolle i
beredskapen.

Delrapport to er nå publisert. Den drø�er aktuelle problemstillinger
beredskapen i Norge står overfor i tiden frem mot 2050. Et av
hovedfunnene er at beredskapsaktørene på tvers av frivillig og
o�entlig sektor forventer at beredskapspresset øker i fremtiden.
Flere hetebølger, mer styrtregn, matkriser, epidemier,
antibiotikaresistente sykdommer, atomtrusler og mulig bortfall av



kommunikasjonsutstyr, for eksempel som følge av solstorm eller
cyberangrep, er hendelser vi kan og vil møte.

Du finner rapporten på rodekors.no her , vårt intranett her og på ISF
sine nettsider her .

En lengre nyhetssak fra ISF kan leses her .

Delrapport 1 ligger også på rodekors.no og kan leses her .

Borrelåsmerker til
lokalforeninger

Det en glede å bekre�e at vi nå har fått på plass muligheten til å
bestille borrelåsmerker med tilhørende lokalforeningsnavn på .

Dette finner dere via «Borrelåsmerker» -kategorien i Røde Kors
Butikken. Disse leveres av Sotra Brodering. Levering, handling og
betaling skjer direkte via dem. Nærmere spørsmål kan rettes til Røde
Kors Butikken sin kundeservice. Direktelenke: Merkelapp -
Profilartikler (rodekorsbutikken.no)

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/frivillighet/rapport_2022_fremtidens-frivillig-beredskap-delrap-2.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:b:/s/Arbeidsrom-01618/ESSXxY3X-IFBmY6PncDckDgBH_0eIDD_gIdCQf0ja6S0yQ
https://hdl.handle.net/11250/3027383
https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/nyheter/2022/forventer-okt-beredskapspress-i-fremtiden
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/frivillighet/fremtidens-frivillige-beredskap-delrapport-1---framskrivinger-en-analyse-av-risikoen-for-uonskede-hendelser-i-fremtiden.pdf
https://rodekorsbutikken.no/profilartikler/merkelapp.html


KURS OG
KOMPETANSE

Har du hørt 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)

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


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

02 og 09.11.
Organisasjon og ledelse
2. nov. Grunnkurs organisasjon. 
9. nov. Grunnkurs ledelse

Hensikten med Grunnkurs organisasjon er å gi deltakerne
grunnleggende forståelse for lokalstyrets ansvar og oppgaver.
Hensikten med Grunnkurs ledelse er å i gi innsikt og bedre
ferdigheter i praktisk Røde Kors-ledelse.

Her finner dere kursmateriell:

Grunnkurs organisasjon Grunnkurs organisasjon (sharepoint.com) 
Grunnkurs ledelse Grunnkurs ledelse (sharepoint.com)

Påmelding skjer i kurskatalogen i ressurssystemet:

2. november - Grunnkurs organisasjon 
kl. 13.30-15.00 Kurskode #64610 
kl. 19.30-21.00 Kurskode #64627

9. nov - Grunnkurs ledelse 
kl. 13.30-15.00 Kurskode #64630 
kl. 19.30-21.00 Kurskode #64631 

10,17 og 24.11.
Kursholder og instruktør-
kurs
Vi trenger flere gode og trygge kursholdere og instruktører til å ta
imot og gi frivillige en god start, og sikre at vi har trygge og
kompetente frivillige i aktivitet. Røde Kors-skolen setter opp et
nasjonalt og digitalt opplæringsløp i november: Påmelding i
kurskatalogen : 
 
10. november Presentasjonsteknikk – en smakebit - kurskode
#64130

Dere skal få øve på egen presentasjonsteknikk og i å gi hverandre

mailto:opplaring@rodekors.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-grunnkurs-organisasjon.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-grunnkurs-ledelse.aspx
https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx
https://l.workplace.com/l.php?u=https://ressurs.redcross.no/Event/SearchEvent.aspx&h=AT2Yey_VsZXeiUj9z81Y034WuXP4IKJy8j8liTvmUPuLArmQ-_UrMT6aZz8R_GupSK_Moem76LgB3MGWXKqdojW4SIhnzb5vmCBbcKaK6ncKvwqKN_KP42w4TpOvbKTgUIb1_kccr3s53nji&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1QHS4RcTbHTtotDBeYnszEStKRy3CbXK502-GofUXSoZ2El2MuToVC6UmGFZdAT00f5wQ3_Xfg89Ilu-zqQq3VA75TYQgZhqOCQrsP8hy8stK6NqK1jB4mR-x1U6AS2zWbpxuB0qeqRjbQzKaH7qy-9v9Me0430w0FCqCmIaoliFzlQyjtjZ6p8MIcsNyFcXAzoCRGSUhZERpOnBA
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=64130


Dere skal få øve på egen presentasjonsteknikk og i å gi hverandre
tilbakemeldinger. Vi anbefales at det følges opp med praksistrening
lokalt.

17. og 24. November Grunnleggende pedagogikk - Dig. Ped. –
kurskode #64131

Dette er en gjennomføring av fagbolkene. Det vil være noe forarbeid,
og en oppgave mellom de to kurssamlingene 17. og 24. november.

Undervisningspraksisen gjennomføres lokalt. Vi anbefaler at
undervisningspraksisen gjennomføres fysisk, med mindre det
handler om å gi opplæring til kursholdere som skal holde webinarer.

Det kan være lurt at flere fra samme lokalforening gjennomfører
opplæringen sammen, da er det større mulighet for at dere sammen
kan gjennomføre undervisningspraksisen i deres lokalforening.

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

https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=64131


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.

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!

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
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


ARKIV

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

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81tUSUry5s4tDn3xsguR87CxUN1ROR09ZQU9FUUFJN0xWUUtVSEtJWTFHVi4u
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/viken/nyhetsbrev/
mailto:%20robert.walmann@redcross.no

