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RØDE KORS SIN
KORONAINNSATS
– et halvt år med pandemi i Norge

Bilder:1: Testsenter i Oslo. Frivillige Michael L Halvorssen bistår ved testsenteret i ankomsthallen til Color Line.
Foto: Martine Huth/Oslo Røde Kors.2: Skjermdump fra Kors på halsen; chattetjenesten for barn og unge
Norsktrening Hønefoss via nettbrett. Roselind Bente Risan Draget og Parviz Salimi hjelper Filimon Araya Matiwos
og Mohammad Ahmad Abu Stitah til å bli bedre i norsk.Foto: Parviz Slimi/Hønefoss Røde Kors Matukjøring i
Ringsaker. Dag Ringsaker og Andreas rema. Foto: May Oliv Ljungqvist.

«De frivillige har lagt ned
tusenvis av timer for å
hjelpe under pandemien.
De har vært en viktig alliert
i krisen vi har stått i»
Espen Rostrup Nakstad,
assisterende helsedirektør1
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Helsedirektoratet 2.juli

SLIK HAR RØDE KORS BISTÅTT MYNDIGHETENE
▪ Utført koronaoppdrag i alle landets fylker for
kommuner og helseforetak

STØTTEAKTØR FOR
MYNDIGHTENE

▪ Over 70 % (285 lokalforeninger) har vært i dialog
med kommunen for å tilby bistand i responsen mot
covid-19-pandemien.

Norges Røde Kors er etter
kongelig resolusjon anerkjent
som humanitær støtteaktør til
norske myndigheter.

▪ Røde Kors har bidratt der behovet er. I løpet av
våren har kommuner og helseforetak der det har
vært høy smitte fått bistand fra Røde Kors.

Støtteaktørrollen er en avtale
om at vi skal samarbeide om å
yte humanitet overfor sårbare
og vanskeligstilte grupper i
samfunnet.

▪ Røde Kors har hatt kapasitet til å kunne respondere i
langt høyere grad.
▪ Frivillige har satt opp blant annet telt på legevakter,
transportert antatt smittede distribuert mat og
medisiner til befolkning i karantene, bistått med
organisering av køer utenfor sykehus, og bistått med
smittetesting.
▪ Samtidig med pandemien var det 20 prosent flere
redningsoppdrag på sjø, fjell og i by for Røde Kors i
sommer.

Røde Kors har lokale
beredskapsavtaler med over
250 kommuner.
Rustet for å bidra
Røde Kors har rundt 42 000
frivillige som er organisert i 380
lokalforeninger. Alle Røde Korsfrivillige har gjennomgått
grundig opplæring.

1.000 timer med
ambulansekjøring
Bare i Oslo, Bergen, Stavanger
og Trondheim har frivillige
sjåfører stått for over 1.000
turer under pandemien.
Gjennom denne bistanden
avlaster frivilligheten
myndigheten. Det bidrar til at
man har trente ressurser
tilgjengelig og kan øke
kapasiteten dersom behovet er
stort.
Over hele landet har Røde Kors
50 beredskapsambulanser
bemannet med trent personell
som bruker fritiden på å bistå
samfunnet.

Se mer fra kjøringen i Trøndelag her:

KORONAVETTREGLER
– enkle råd for en langvarig krise
▪ Koronavettreglene er oversatt til 25 språk: Albansk,
amharisk, arabisk, kinesisk, spansk, farsi, fransk, tysk,
italiensk, kinyarwanda, kurdisk, pashto, polsk, portugisisk,
rumensk, russisk, samisk, serbisk, somalisk, swahili, tagalog,
tamilsk, thai, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk
▪ Røde Kors har laget videoer på 13 språk for å nå alle i Norge
med riktig koronainformasjon.
▪ Nådd 1,677 millioner med innholdet vårt bare på Facebook,
og hatt over 17.000 sidevisninger på Multilingual-siden vår
https://www.rodekors.no/multilingual-csr/
▪ Koronavettreglene har også blitt tilpasset barn

Se koronavettreglene her:

SLIK HAR VI AVDEKKET HUMANITÆRE BEHOV

Samlet innsikt gjennom
11 spørreundersøkelser2

Innhentet erfaringer fra
vår humanitære aktivitet

Delt kunnskapen med
myndighetene og befolkningen

«Mange av dem som har det vanskelig hjemme fra
før forteller om foreldre som krangler mer enn
vanlig og anspente situasjoner hjemme.»
Nelli Kongshaug, leder for Kors på halsen (28.mars)
Røde Kors henter innsikt om barn og unges
behov under pandemien gjennom våre aktiviteter.
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Del av Opinios Koronamonitor

AKTIVITET FOR Å MØTE HUMANITÆRE BEHOV
Nedstengningen av samfunnet
gjorde livet enda vanskeligere for
mennesker i sårbare
livssituasjoner.
Røde Kors justerte derfor opp våre
aktiviteter, og satte inn ny innsats
der det var behov. Vi har prioritert
arbeidet opp mot barn og unge og
eldre.

▪ 12.000 barn har fått gode
sommeropplevelser gjennom
aktivitet og ferieopphold.
▪ 4.000 barn har fått
aktivitetspakker i påsken da
samfunnet var pandemistengt

▪ 6. 800 henvendelser fra barn
som har fått en voksen å
snakke med gjennom
chattetjenesten Kors på
halsen3
▪ 96 prosent flere
henvendelser fra barn som
trenger leksehjelp 4.
▪ 21.000 barneskolelærere
utrustet med
koronaundervisningsopplegg5

Ferieminner fra fisketur på Steigen. Film: Røde Kors
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Fra 12.mars-juni. Vi beklager en feil i første versjon. 9. 000 er antall henvendelser, ikke antall besvarte.
Fra 12.mars, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019
5
Anslag basert på 21 000 nedlastninger
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Ringde bygda rundt
I Balestrand har Røde Kors ringt
bygda rundt og spurt korleis det
står til under koronaisolasjonen.
– Det er det difor vi er her, seier
leiar Anita Hjønnevåg.
– Eg trur kanskje terskelen er for
høg til å ringe og sei at ein ønskjer
nokon å snakke med. Så difor
foreslo eg at vi kunne snu på det,
at vi ringer rundt i bygda og spør
korleis det går, seier Hjønnevåg.
Sjølv med 1300 innbyggarar, veit
ein sånn cirka kven som bur rundt
om. – Vi brukte skjønn, og kan ha
tatt feil, men vi prøvde å tenke
igjennom kven som bur åleine,
kven som kanskje ikkje har familie
i nærleiken, altså personar vi
tenkte kanskje ville sette pris på å
slå av ein liten prat med nokon,
seier ho.
Til slutt hadde dei ei liste med
namn. Personane fordelte dei
mellom fleire besøksvener, så
leita dei opp telefonnummera og
sette i gong og ringe. 14 personar
takket ja.
– Praten har gått, vi har snakka
om laust og fast, kanskje
informert litt om korona-ting.
Responsen vil eg sei har vore
veldig god. Det er jo difor vi er
her, seier Hjønnevåg.

INNSATS FOR ELDRE

«Vi ringer rundt
i bygda og spør
korleis det går.»
Anita Hjønnevåg,
Balestrand Røde Kors

10 000 frivillige besøker
vanligvis eldre hjemme og
på sykehjem.
Under pandemien har det
blitt gjorde en formidabel
omstilling til digitale møter, i
tillegg har konsepter som
«vindus-venn» blitt
populært.
251 lokalforeninger i hele
Norge har hatt aktiviteter
rettet mot eldre i perioden.
Noen steder har det vært
behov for å opprette nye
tilbud, andre har justert
allerede eksisterende
aktivitet tilpasset gjeldene
smittevernsregler.

«Det å være taus og ikke
ha åpnet sin munn fra
morgen til kveld det kan
du tenke deg er
vanskelig.
Det var dager det var
vanskelig å stå opp, men
nå er det ikke det lenger.
Alenefølelsen er borte.»
Astrid (84) om det å få besøksvenn
fra Røde Kors
i intervju med NRK 10.august 2020

