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Frivillige fra Flora Røde Kors søker etter
savnede etter raset ved Årnes i Jølster.
Foto: Sogn og Fjordane Røde Kors

Forord

Mens dette skrives, er verden hardt rammet av koronapandemien. Våre frivillige mobiliseres og bidrar nasjonalt og
globalt for å løse mange av de utfordringene fellesskapet nå
står i. Dette er en innsatsvilje vi kjenner og er avhengige av
som samfunn. Slik var det også i 2019, da Røde Kors ble kalt
ut på en rekke oppdrag.
Fjorårets vintersesong i Norge ble preget av de høyeste
dødstallene etter skredulykker på mange år. Det er dypt
tragisk, og en utvikling vi må ta på største alvor. I mars
skjedde Viking Sky-ulykken i Møre og Romsdal. Det er
nesten mirakuløst at alle kom fra den med liv og helse i
behold. Den offentlige redningstjenesten mobiliserte raskt.
500 frivillige stilte opp i løpet av veldig kort tid og
ressursene fant hverandre. Utfallet kunne blitt katastrofalt om
ulykken hadde skjedd lenger nord langs kysten.
Det er ikke unaturlig at hendelser som er så dramatiske som
disse får stor oppmerksomhet. Men som denne rapporten
viser, bidrar våre frivillige i situasjoner gjennom hele året,
over hele landet. I løpet av 2019 bidro frivillige fra Røde
Kors i 1.407 søk- og redningsoppdrag. Det tilsvarer godt
over tre aksjoner hver eneste dag gjennom hele året.
Frivillige er mennesker som stiller opp for andre, uansett vær
eller klokkeslett. Over hele Norge bruker folk sin egen fritid
på kurs og trening og de sitter klare til å rykke ut om det er
behov. Det er dypt imponerende. De frivillige mannskapene
som er ute og leter, søker både etter bortkomne fjellturister
og etter mennesker som kan ha valgt å forsvinne for å ta sitt
eget liv. Aksjoner av alle typer kan sette spor både fysisk og
psykisk.
Beredskap handler om å ta høyde for det uforutsette.
I økende grad merker vi nå at landet vårt er i endring.
I DSBs kommuneundersøkelse oppgir over halvparten av
kommunene at de har opplevd én eller flere alvorlige
naturhendelser de siste to årene. I fjor viste Røde Kors med
klimarapporten «Norges klima 2071–2100» at det i tiårene

som kommer vil bli langt flere ekstreme værhendelser i
Norge. Dette er en ny virkelighet som blir stadig mer synlig i
våre lokalsamfunn.
Konsekvensene av klimaendringene kommer til å kreve mer
av den frivillige innsatsen i tiden fremover. Vi må være
forberedt på flere og mer dramatiske hendelser og aksjoner.
Det stiller krav til den opplæringen og oppfølgingen vi gir
våre frivillige. Men denne utviklingen stiller først og fremst
krav til at vi som samfunn tar de grepene vi må for å sikre
egne innbyggere. Det er fortsatt et godt stykke igjen før vi er
i mål med det.
Hele 40 prosent av kommunene har bebyggelse på steder
som gjør at de ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhet mot
naturfarer. 35 prosent av kommunene oppgir at de er usikre
på om de har bebyggelse i et slikt område. Dette er altfor
høye tall. Det er viktig at kommunene prioriterer
samfunnssikkerhetsarbeidet både for å håndtere dagens
hendelser, og for å være rustet til været vi vet kommer.
En slik omstilling kan ikke være kommunenes ansvar alene.
Det krever bidrag fra nasjonale myndigheter.
Ikke sjelden er det de lokale kreftenes betydning som avgjør
når krisen rammer eller ulykker skjer. Nærhet gir
lokalkunnskap om naturforhold, veier og ressurser. «Uten
frivilligheten stopper Norge», heter det ofte. Hendelsene vi
beskriver i denne rapporten, sier sitt om hvor sann den
påstanden er.

Bernt G. Apeland
Generalsekretær i Røde Kors
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Hovedtrekk
Dødeligste skredvinteren på mange år
Nyåret 2019 startet med det fatale skredet ved Blåbærtinden
i Tamokdalen i Troms, hvor fire mennesker mistet livet.
Frivillige fra Røde Kors bidro under hele aksjonen, som
varte i flere uker i etterkant av skredet og ble endelig
avsluttet om sommeren. Vintersesongen var den dødeligste
skredvinteren på åtte år, 1 med tap av 13 menneskeliv.
Frivillige fagledere skred er blant dem med mest opplæring
og trening i Røde Kors. De har 321 timer med opplæring bak
seg, og i tillegg stilles det store krav til erfaring og
egentrening. I 2019 hadde Røde Kors 170 fagledere skred, ti
skredgrupper og om lag 100 personer under opplæring. Røde
Kors var også svært involvert i utarbeidelsen av
Hovedredningssentralens nye nasjonale veileder for
redningstjenesten ved snøskredulykker. For å øke
kunnskapen om skred tilbys det skredkurs flere steder i
landet, både for dem som ønsker å være aktive frivillige og
for befolkningen ellers. I 2019 samarbeidet for eksempel
Røde Kors og Alta kraftlag om å tilby gratis kurs for
ungdommer mellom 15–20 år i Alta, og i Kåfjord tilbød
ungdomsrådet gratis skredkurs holdt av Birtavarre Røde Kors
Hjelpekorps.
Lynrask mobilisering da Viking Sky-havarerte
Da alarmen gikk om at 1300 Viking Sky-passasjerer trengte
hjelp, reagerte lokale Røde Kors-frivillige lynraskt. På kort
tid var 500 frivillige mobilisert. Et veletablert samarbeid med
politiet og øvelseserfaring ferskt i bagasjen fra Nasjonal
helseøvelse i Kristiansund året før, gjorde at samhandlingen
fungerte godt og ressursene fant hverandre. Samtidig gjorde
ulykken oss også oppmerksomme på de enorme kreftene som
måtte til for å få det gode redningsarbeidet på plass.
Eksperter var tidlige ute med å påpeke hvor katastrofalt
ulykken kunne ha endt hadde den skjedd lenger nord. 2
Et havari langs kysten i nord fremstår fremdeles som et
beredskapsmessig mareritt.
Klimaendringer krever mer av kommunene
Det har vært kjent lenge at fremtidens vær blir villere.
Allerede nå ser vi konsekvensene, og i år har menneskeliv
gått tapt. Det er avgjørende at kommunene løfter
samfunssikkerhetsarbeidet både for å håndtere dagens
hendelser, og for å være rustet til været vi vet kommer.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin
oppsummering av 2019 viser at det var 49 dager med
jordskredvarsel, 86 dager med flomvarsel og 30 dager med
varsel om kraftige regnbyger. 3 Dette stiller store krav til den

lokale beredskapen, og krever nasjonal og lokal prioritering
av sikringstiltak innen klimatilpasning. Det haster med å
prioritere dette arbeidet. Røde Kors har i løpet av 2019 økt
antallet samarbeidsavtaler om beredskap med kommunen til
258 avtaler. I årets kommuneundersøkelse konkluderer
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med
at kommuner som samarbeider bredt med andre har bedre
samfunnssikkerhetsarbeid. 4 Dessverre har vi fremdeles et
stykke igjen før kommunene benytter seg av alle
tilgjengelige ressurser.
I lokalsamfunnet når det trengs
Lokal tilhørighet gir kunnskap om lokale naturforhold, gir
lokalkunnskap om naturforhold, veier og ressurser. I fylker
med store avstander er Røde Kors ofte tidlig på stedet. En del
av opplæringen til Hjelpe-korpset består derfor av at man
trener på å bistå også uten at for eksempel politiet har
ankommet. Lokal tilstedeværelse i Jølster gjorde for
eksempel at Røde Kors kunne respondere raskt etter rasene.
Samtidig handler også lokal tilstedeværelse om å kunne bistå
med rask psykososial støtte. Etter den tragiske
helikopterulykken i Alta hvor seks unge mennesker mistet
livet, var behovet for noen å snakke med stort både for
festivalpublikumet og lokalbefolkningen. Røde Kors stilte
med 13 frivillige fra Alta, Hammerfest og Bardu på
festivalområdet, og var senere tilgjengelige både ved
Nordlyskatedralen og rundt på utestedene i Alta for å tilby
samtale. Det å ha lokale bidragsytere ble også verdifullt i
Askøy da et smitteutbrudd gjorde rundt 2 000 personer i
Askøy syke grunnet forurenset vann. 12 Røde Kors-frivillige
bemannet en infokiosk hvor rent vann var tilgjengelig, og
kjørte ut 390 dunker med vann til eldre og andre som ikke
hadde mulighet til å hente rent vann selv.
De vanskeligste leteaksjonene
I 2019 hadde Røde Kors 1 407 søk- og redningsoppdrag.
De frivillige mannskapene som er ute og leter søker både
etter norske og utenlandske turister som går seg vill på
vidda, og etter mennesker man er bekymret for at har tatt sitt
eget liv.
1.
2.
3.
4.

Varsom.no, Skredulykker og hendelser https://www.varsom.no/ulykker/
snoskredulykker-og-hendelser/.
Innlegg i DN, 25.3.2019, Risikoen ved cruisetrafikken i nordområdene
er uakseptabel.
NVE (2020) Flom- og jordskredåret 2019 erfaringer-etterskogbranner-2018.pdf.
DSB (2019), Kommuneundersøkelsen.
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I denne kategorien var frivillige ute på oppdrag 915 ganger,
en mengde som tilsvarer søk av denne typen hver fjerde dag.
Det krever god opplæring av frivillige for å håndtere
mennesker som har det vanskelig. Røde Kors har i mange år
jobbet med å bygge opp kapasiteten til frivilligheten for å
styrke håndtering og respons på psykososial beredskap.
Siden 2011 har over 40 000 frivillige tatt grunnkurs i
psykososial førstehjelp, 1 200 frivillige har gjennomført
kurset Førstehjelp ved selvmordsfare (VIVAT), og 490 har
kurs i samtale med personer i selvmordsfare.

Hele 86 personer omkom etter drukningsulykker i 2019,
40 av disse om sommeren. 6 Årets Klar for sjøenfelleskampanje for å endre holdninger til alkoholbruk i båt
resulterte i ca. en million visninger av kampanjefilmen, og et
stort antall mennesker ble nådd gjennom deltagelse fra
kampanjepartnere på 160 arrangementer landet rundt.7
Også i 2019 har frivillige bidratt til at vi alle kan ha en
tryggere ferie.

Bredden i aktiviteten til Røde Kors, fra chattetjeneste for
barn og unge, ferieopphold, åpne møteplasser, besøk til
innsatte i fengsel, besøk til eldre, aktiviteter for migranter til
søk- og redningsoppdragene til Hjelpekorpset gjør at Røde
Kors kommer i kontakt med mange ulike mennesker. Vår
erfaring fra 2019 er at innsatsen i å møte mennesker som har
det vondt må styrkes.

–
–
–
–
–

Ingen ferie for frivilligheten
Tradisjonen tro var Røde Kors i beredskap i vinterferien, i
påsken og i sommerferien. Over 1200 frivillige var i
forsterket beredskap og utstasjonert ved over 150
vaktstasjoner og hytter over hele landet når påskefolket
inntok fjellheimen. Samtidig var flere tusen i beredskap
hjemme. Røde Kors var godt bemannet på populære fjellog hytteområder. Årets påske var sen og for det frivillige
mannskapet til Røde Kors ble det heldigvis en rolig påske
med få søk- og redningsaksjoner. Totalt var det 194 oppdrag
i påsken.

–

–

65 av landets i alt 320 hjelpekorps har spesialisert seg på søk
og redning ved og på sjø og vann. Til sammen har Røde Kors
over 200 båter i beredskap langs hele norskekysten og er
klare til å rykke ut ved ulykker. At det å ha frivillige
redningsbåter i nærheten er viktig fikk Jan Roger Standal og
kona oppleve da de på vei til Sverige oppdaget at motoren
nesten sto under vann. Standal forteller til Sandefjordsblad at
han ringte til Røde Kors-båten i Sandefjord og ropte
«mayday» på radiosambandet.

«Hadde det ikke vært for gutta på Røde Kors-båten
og den hjelpen vi fikk, så vet jeg ikke hva som hadde
skjedd. De skal ha all honnør,» sa Jan Roger.

8
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Røde Kors i tall
166 000 medlemmer
42 000 frivillige
380 lokalforeninger
5 000 frivillige i hjelpekorpset
258 samarbeidsavtaler om beredskap
med norske kommuner

Psykososial beredskap
40 000 frivillige har gjennomført
3-timers kurs i psykososial beredskap
siden 2011
1200 frivillige har gjennomført kurset
Førstehjelp ved selvmordsfare (VIVAT)
de siste årene. 3 sertifiserte kursholdere.
200 frivillige tok 7-timers påbyggingskurs i psykososial førstehjelp i 2019
490 frivillige har de siste to årene tatt
4-timers kurset Samtale med personer
i selvmordsfare

5.

Minimumstall.

6.

Tall fra Redningsselskapet basert på mediestatestikk fra Retriever.

7.

Tall hentet fra intervju med generalsekretær i Av-og-til, Randi Hagen
Eriksrud på KNBFs hjemmesider.

Disse leter vi etter
I løpet av 2019 bidro frivillige fra Røde Kors i
1 407 søk- og redningsoppdrag. Det tilsvarer
godt over tre aksjoner hver dag i løpet av
hele året.
Mange av aksjonene Røde Kors har, er søk etter personer
som har skadet seg eller gått seg bort og trenger assistanse
for å finne veien hjem. Dette kan være høyt til fjells, eller i
bynære skogsområder. Når spektakulær norsk natur
markedsføres som turistmål, må det gjøres en vurdering av
hvilke konsekvenser det kan ha for beredskapsarbeidet i
fylker og kommuner.
Ove Fortune fra Luster Røde Kors Hjelpekorps pekte på
nettopp dette i et intervju til Sogn Avis. «Trenden i Indre
Sogn er topptur. Då må kommunane og fylkeskommunen
bidra til at beredskapen er på topp. Når dei marknadsfører
Indre Sogn, må dei ta tak i andre enden også. Me ser at det
kjem utrolig mykje folk.» God informasjon om forberedelsene
som kreves og hjelp til å vurdere sikkerhet er minimumstiltak for å sikre at turer gjennomføres på en forsvarlig måte.
Å lete etter de ekstra sårbare
Frivillige blir ofte kalt ut på oppdrag hvor menneskene som
er borte er i en ekstra utsatt livssituasjon. Det kan være
motløse mennesker, mentalt syke, eller demente som har
kommet bort fra sykehjem. Hvert år er det også aksjoner
hvor frivillige leter etter barn.
Som tabell 1.1 viser, lette frivillige i 2019 etter totalt 91
mennesker registret i kategorien «Økt selvmordsfare».
I løpet av de siste årene har det vært nesten 300 slike
oppdrag. På julaften gikk alarmen i Bergen kl. 17.00, og
15 frivillige stilte opp for å lete etter en motløs person.
I sin hilsen til de frivillige fra Bergen uttrykte daværende
samfunnsikkerhets-minister Ingvild Smines Tybring-Gjedde
sin dype takknemlighet til frivillighetens avgjørende
betydning for redningstjenesten:

Tabell 1.1 Noen av dem vi leter etter 8
Kategori savnet

2016

2017

2018

2019

Totalt

Økt selvmordsfare

74

47

87

91

299

Demente

49

30

51

47

177

Mentalt syke

25

27

34

21

107

Barn (1–15 år)

29

21

14

17

81

«Når det er en situasjon som denne på julaften, at
dere da klokka fem slipper det dere har i hendene,
tar på dere utstyret og går ut og leter etter noen som
ikke har det bra, det gjør meg utrolig rørt. Så vit at
jeg ser dere. Hele regjeringen ser dere. Statsministeren er veldig opptatt av redningsarbeidet i
Norge. Så tusen takk.»

I aksjoner hvor man har få indikasjoner på hvor den savnede
er, trengs det ofte mange ressurser til å lete slik at man får
dekket store områder. I 2019 var det 47 leteraksjoner etter
demente personer. Totalt de fire siste årene har det være 177
aksjoner av denne typen.
I 2019 bidro frivillige fra Røde Kors i 17 leteaksjoner etter
barn. I løpet av de siste fire årene har det vært 81 aksjoner av
denne typen. I november ble en ung gutt fra Oslo meldt
savnet etter at han ikke kom hjem fra skolen. En stor
leteaksjon ble igangsatt, og frivilligheten ble kalt ut.
Etter en lang natt kom gutten til rette utpå dagen. Thomas
Broberg, innsatsleder i politiet, utrykte sin takknemlighet
for innsatsen til alle de frivillige som lette etter den unge
gutten 9.

«Vi setter utrolig stor pris på denne frivilligheten.
Uten det frivillige Norge så stopper altså
redningsarbeidet opp. Dette er altså mennesker som
kommer på fritiden sin og yter da stor innsats for å
gjøre rede for folk som har kommet bort.»
– Thomas Broberg, Innsatsleder politiet

8.

Det er ikke alltid at type kategori savnet registreres for leteaksjonene
som utførers, det er sannsynligvis flere aksjoner som faller inn under
disse typene enn vist ovenfor.

9.

Intervju gjort av Dagbladet TV 16.11.2019.
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Klimaendringer og den lokale beredskapen
Det har vært kjent lenge at fremtidens vær
blir villere. Allerede nå ser vi konsekvensene,
og i år har menneskeliv gått tapt. Det er
avgjørende at kommunene løfter
samfunnssikkerhetsarbeidet både for å
håndtere dagens hendelser og for å være
rustet til været vi vet kommer.
Meteorologisk institutt har oppsummert været for 2019 som
unormalt variert. Det var både varmere og våtere enn vanlig.
For fem år siden ble det klart at vi fremover måtte forvente at
antallet dramatiske værhendelser ville øke i Norge, til dels
betydelig.10 En lignende analyse ble utført i 2019, og
resultatet er like nedslående. Vi må forberede oss på mer
ekstremt og annerledes vær.11
Allerede i dag krever naturhendelser stor oppmerksomhet i
beredskapssammenheng. Mer enn halvparten av kommunene
sier i den nyeste kommuneundersøkelse fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)12 at de har opplevd
en eller flere alvorlige naturhendelser de siste to årene.
31 % hadde opplevd sterk vind, 22 % flom, 18 % skred og
16 % overvann eller vann på avveie. Dette er en stor økning
sammenlignet med 2016, da 36 % av kommunene oppga at
de hadde opplevd en alvorlig naturhendelse de siste fire
årene. Tilbakemeldingene fra kommunene viser at halvparten
melder om at hendelsen har hatt konsekvenser for
fremkommelighet, mens 34 % melder om forstyrrelser i
forsyning av energi.
Hele 40 % av kommunene har bebyggelse som ligger på
steder som gjør at de ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhet
mot naturfare, og 35 % av kommunene er usikre på om de
har bebyggelse i et slikt område. Røde Kors er enig med
DSB når de skriver at dette er alt for høye tall. 13 En ny
rapport fra Vestlandsforsking (2019), bestilt av Kommunenes
Sentralforbund,14 konkluderer med at det er nødvendig med
en vesentlig styrking av statlige midler til nødvendige lokale
sikringstiltak innen klimatilpasning. Kommunene selv peker
på lav bemanning, kommunal økonomi, mangel på kunnskap
og kompetanse, og svakheter ved organisering av arbeidet
som de største barrierene for klimatilpasning. 15
På tross av at stadig flere kommuner rapporterer om alvorlige

naturhendelser, er det en knapp nedgang i andel kommuner
som har gjennomført en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse
(ROS) i løpet av de siste fire årene. Av landets kommuner var
det 79 % i 2019, 81 % i 2018 og 82 % i 2017 som
gjennomførte en helhetlig ROS-analyse.
I 2019 bisto Røde Kors i forbindelse med alvorlige
naturhendelser som jordskred, flom og skogbranner.
Ett eksempel er jord- og leirraset i Nittedal, hvor rundt 80
personer måtte evakueres. Mannskap fra Røde Kors ble
informert og involvert på et tidlig tidspunkt, og mannskaper
ble utplassert på rasstedet. I Jølster bidro Røde Kors med
evakuering, mat, omsorg og overnatting for 160 personer.
I forbindelse med jordrasene i Jordalen, på grensen mellom
Hordaland og Sogn og Fjordane, bidro Vossestrand Røde
Kors Hjelpekorps med evakueringen. Totalt ble 16 personer
evakuert, inkludert to personer som var fanget i en bil
mellom to ras i Røyrdotten i Jordalen.
Da flere elver gikk over sine bredder i Stryn kommune i Sogn
og Fjordane, måtte 23 personer evakueres. Røde Kors bisto
politiet med båt og mannskap i evakueringen. I Brumunddal
hjalp 12 frivillige til med evakueringene etter kraftig regn
som førte til flom.

«[…] hyppigere og sterkere naturhendelser [kan]
bety flere situasjoner hvor beredskapsressursene
blir uttømt, og det er derfor behov for å tenke
langsiktig og planlegge for håndtering av hendelser
som er større enn hva vi ser i dag» (DSB 2019:24).

10. Norges Røde Kors (2014), Felles beredskap – felles ansvar.
11. Norges Røde Kors (2019), Norges klima 2071-2100.
Felles beredskap – Felles ansvar IV.
12. DSB (2019), Kommuneundersøkelsen.
13. DSB (2019), Kommuneundersøkelsen, s. 33.
14. Vestlandsforsking (2019), Kartlegging av erfaringer fra arbeidet med
klimatilpasning i små og mellomstore kommuner.
15. Vestlandsforsking (2019), Kartlegging av erfaringer fra arbeidet med
klimatilpasning i små og mellomstore kommuner, og Wang, L. (2018),
1 Klimatilpasning i kommunene – nasjonal spørreundersøkelse for KS
høsten 2017. Drammen: insam a
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Else Drageset og Einar Helge Hansen var med å drifte evakueringssenteret på Vassenden.
Foto: Henning Hellebust/Sogn- og Fjordane Røde Kors.

Operativ leder i Brumunddal Røde Kors, Cato Sandlie,
fortalte at det hele var ganske dramatisk.

– Deler av veien var borte, og det var grøfter på to
meter. Vi måtte bruke stige for å få folk over på ATV.»

Også i år var det tidvis skogbrannfare over store deler av
landet, heldigvis uten at det resulterte i like mange branner
som i 2018. Under skogbrannene i Rogaland bisto Røde Kors
politi og kommune med vakthold, evakuering og
slukningsarbeid. To beredskapsambulanser var bemannet og
fem mannskapsbiler bisto med evakueringen. I en ny
beredskapsanalyse fra DSB 16 om skogbranner, trekkes det
frem at vi må forvente flere skogbranner fremover, og at flere
tiltak må på plass for å ruste oss for dette. Det er et klart
behov for ytterligere analyser rundt fremtidige store
skogbranner i kommunens ROS-analyser og overordnede
beredskapsplaner.
Samarbeid gir økt kvalitet
DSB 17 ser i årets kommuneundersøkelse en klar sammenheng mellom kvaliteten på elementene i samfunnssikkerhetsarbeidet og de kommuner som samarbeider bredt
med andre. DSB anbefaler derfor ytterligere samarbeid med

12
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andre der det er mulig. Dette har samsvar med Røde Kors
sine erfaringer. Røde Kors har 258 samarbeidsavtaler om
beredskap mellom Røde Kors' lokalforeninger og
kommuner. Avtalene gjør kommunen klar over hvilke
ressurser som finnes, og skaper klarhet i når frivillige
beredskapsorganisasjoner bør varsles. Samarbeidsavtaler kan
gi oversikt, forutsigbarhet, flere øvelser og økt læring.
Det følger av Forskrift om kommunal beredskapsplikt at
kommunene plikter å øve sammen med relevante aktører
«der valgt scenario og øvingsform gjør dette
hensiktsmessig».18 Det er viktig at frivillige organisasjoner
involveres når kommunene har beredskapsøvelser, gjerne
allerede i planleggingsfasen. Av de kommunene som har
gjennomført øvelser har under halvparten (48 %) involvert
frivillige organisasjoner. Her gjenstår det et omfattende
stykke arbeid blant mange av landets kommuner. Røde Kors
sin erfaring er at både kommuner og Røde Kors er bedre
forberedt på å samarbeide når samarbeidet er konkretisert i
en avtale. Det er viktig at kommunene tar framtidige
risikoutfordringer på alvor. Det er både et politisk og et
administrativt ansvar i kommunene å sikre at nødvendige
avtaler og planer er på plass.
16. DSB (2019), Beredskapsanalyse skogbrann.
17. DSB (2019), Kommuneundersøkelsen, s. 11.
18. Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011).

Dramatiske timer i Jølster
HENNING A. HELLEBUST/RØDE KORS

Evakuering, mat, omsorg
og overnatting for 160
personer. Det var et hektisk
døgn for Røde Kors under
ekstremværet i Jølster.
– Jeg kom hjem fra jobb og så at det
hadde gått et ras i nabolaget.
Strømmen, telefonen og internett var
vekk. Det regnet noe veldig, jeg har
aldri sett slikt regn før. Da begynte jeg
å tenke at vi i Røde Kors kanskje skal
gjøre noe, sier Else Drageset, leder i
Jølster Røde Kors Omsorg.
Hun satte seg i bilen og kjørte til Einar
Helge Hansen, operativ leder i Jølster
Røde Kors Hjelpekorps. Som frivillig
brannmann hadde han samband med
brannvesenet via Nødnett. De fikk vite
at det var startet evakuering til det
lokale forsamlingshuset på Vassenden,
Gjesthalla. Etter å ha snakket med
brannsjefen, bestemte de seg for å dra
dit og hjelpe til.
Bygda var avskåret
Den kraftige nedbøren ville ikke ta
slutt. Ras etter ras kom nedover
fjellsidene, og knuste seg gjennom alt
det møtte. Hus og boligfelt i flere
områder var truet, og E39 var stengt
flere steder – med biler stående fast
mellom rasene.
– Det gjekk flere og flere ras, alle veier
var stengt, og hele bygda var avskåret.
Det begynte å komme folk ganske
raskt, og stadig nye områder måtte
evakueres. Det var snakk om å få
masse folk under tak i et massivt
regnvær, sier Hansen. Sammen med ni
andre fra Røde Kors Omsorg og
Hjelpekorps, i tillegg til en gruppe
andre frivillige fra lokalsamfunnet,

begynte de å rigge et fullverdig
evakueringssenter. Han begynte å
organisere mottaket av evakuerte, å
finne ut hvor mange man klarte å ta
imot, få oversikt og dokumentere hvem
som var der. Det var en uoversiktlig
situasjon. Hansen opplevde at hele
bygda, både Røde Kors-frivillige og
andre, sprang til for å hjelpe. Han roser
sine sambygdinger for måten de stilte
opp for andre på.

– Man blir overveldet.
Det er utrolig hva slags
krefter som er i sving.
Du har ingenting å
stille opp med, du må
bare få med deg dine
nærmeste og springe.
Det blir jo bare mer og
mer av det, tydeligvis,
sier han.

Trengte å kjenne seg trygge
– Personer som blir evakuert kan ofte
være redde, så vi tenkte at de som kom
skulle føle seg trygge og ha det godt.
Da trenger man tepper, mat og varm
drikke. Min jobb var å sørge for maten
og organisere arbeidet på kjøkkenet.
Det var mange turer på butikken
– det kom mange flere enn vi hadde
sett for oss, sier Drageset. Over 160
personer var til slutt ført opp på lista
over evakuerte. Alle fikk mat og
anledning til å snakke om opplevelsen
med frivillige i Røde Kors. Når natta
kom fikk de organisert et sted å sove
for alle. Noen fikk overnatte privat i
området, men de fleste fikk seg en
madrass og et teppe i et klasserom på
skolen like ved.

– Det var mye drivved og rot i vannet,
som var helt brunt. Vi så etter tause
vitner, ting fra bilen. Da det ble mørkt,
avslutta vi søket, sier han, som for
tredje gang deltok i redningsarbeid
etter denne type regn og ras.

Søkte etter savnet
Samtidig sto alle hjelpekorps i Sogn og
Fjordane klare til å rykke ut og bistå i
Jølster. Stryn og Eid Røde Kors ble
utkalt med sine båter for å hjelpe til
med evakuering.

Nye mannskap fra Eid og Stryn kom til
dagen etter, og bisto redningsetatene
med transportoppdrag. Også mannskap
fra Florø og Førde Røde Kors Hjelpekorps deltok med båt og vannskuter i
søk etter den savnede personen.

Da de kom fram, var det allerede flere
lokale båter på vannet som lette. Frislid
og mannskapet fra Stryn fikk organisert
en søkekjede ut fra rasstedet på land,
og dro fram og tilbake utenfor
rasområdet.

– Da vi kom fram, fikk vi vite at det
nettopp hadde gått et ras som trolig
hadde tatt en bil, så oppdraget ble
endret til søk etter person. Vi hoppa i
båten og dro sørvestover mot
rasområdet, sier Kai Thomas Frislid i
Eid Røde Kors Hjelpekorps.
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Kapittel 3
Rustet til å bidra
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Den solide riggen bak
Det er ingen tilfeldighet at trente frivillige
kan bidra på kort varsel som ved raset i
Jølster, ulykken Viking Sky eller de mange
søk- og redningsaksjonene i fjellet og i byer
landet over. For å bidra inn i den norske
beredskapen har frivillige lagt ned svært
mange kvelder og helger, samt brukt av
ferie for å bygge sin kompetanse til å
hjelpe andre.
Alle frivillige i Røde Kors skal ha et grunnkurs i førstehjelp,
et grunnkurs i psykososial førstehjelp og et kurs om hva det
innebærer å være frivillig i Røde Kors, på til sammen ni
timer. I tillegg anbefales det at alle som har en lederrolle i
Røde Kors har gjennomført Beredskapskurs for ledere.
Hjelpekorpset består av frivillige som er trent til å drive
søk- og redningsarbeid. De har omfattende krav til opplæring
i ryggen, og må hvert tredje år bestå en prøve for å sikre
oppdaterte ferdigheter. Det er over 5 000 operative frivillige
i hjelpekorpset.

For å lede søk- og redningsaksjoner må man ha et timeantall
med opplæring som tilsvarer 21 arbeidsdager. Leder man søk
i snøskred er opplæringen på ca. 33 arbeidsdager.
Mannskapet på beredskapsambulansene har 48 arbeidsdager
med opplæring, mens de frivillige som kjører ambulanse har
over 55 arbeidsdager med opplæring. Disse eksemplene
reflekterer minimumsopplæringen, og er ikke i nærheten av å
gjenspeile timene med egentrening som må til for å kunne
fungere i de ulike rollene. Dette er erfaring man må bygge
opp over flere år som frivillige, eller har kompetanse på fra
før gjennom annen formell utdannelse eller via betalt arbeid.
Det å ta vare på mennesker som har opplevd alvorlige
hendelser på riktig måte er en viktig del av beredskapsarbeidet til Røde Kors. Røde Kors har et 7 timers
påbygningskurs i psykososial førstehjelp, og har 200
frivillige som er trent til å utføre dette. I tillegg kommer
frivillige fra Røde Kors i kontakt med personer i
selvmordsfare, både i søk- og redningsarbeidet og i andre
aktiviteter. 490 frivillige har tatt 4-timers-kurset Samtale med
personer i selvmordsfare, i samarbeid med Nasjonalt Senter
for selvmordsforskning – og forebygging. I løpet av de siste
årene har 1200 frivillige gjennomført kurset Førstehjelp ved
selvmordsfare. (VIVAT)

Tabell 3.1 Opplæringsmengden til frivillige i hjelpekorpset
Oppgave

Gjennomsnittlig
timeantall opplæring

Tilsvarer i arbeidsuker 19

Krever i tillegg egentrening
og erfaring

Grunnopplæring
hjelpekorps

78

2 uker

x

Delta på aksjoner
vinterstid

96

2 uker, 3 dager

x

Lede aksjoner

158

4 uker , 1 dag

x

Lede aksjoner ved
snøskred

321

8 uker , 3 dager

x

Personell ambulanse

362

9 uker, 3 dager

x

Kjøre ambulanse

418

11 uker, 1 dag

x

Skipper båt

181

4 uker, 4 dager

x

19. 7,5timer, 5 dager.
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Utstyr for å hjelpe, hus å evakuere til

378

444

142

233

166

Hus og hytter

Snøskutere

ATV

Mannskapsbiler

Båter

Tabell 3.2
Beredskapsressurser tilgengelig for
redningssentralene landet rundt
For å kunne bidra til norsk beredskap har Røde
Kors over lengre tid bygget opp en solid base
av utstyr og lokaler som brukes i det daglige,
men også er tilgjengelig i beredskapssituasjoner. Røde Kors har 378 hus og hytter
som for eksempel kan fungere som
pårørendesenter og som baser for søk- og
redningsoppdrag spredt rundt i hele landet.

16
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Nord-Norge
78 Hus/hytter			
43 Mannskapsbiler 		
3

Ambulanser/beredskapsambulanser

29 ATV 			
86 Snøskuter 			
23 Båter 			

Trøndelag
37 Hus/hytter			
26 Mannskapsbiler 		
4

Ambulanser/beredskapsambulanser

16 ATV 			
42 Snøskuter 			
18 Båter 			

Vestlandet
121 Hus/hytter			

Østlandet

58 Mannskapsbiler 		

142 Hus/hytter			

15 Ambulanser
/beredskapsambulanser

112 Mannskapsbiler 		

34 ATV 			

78 ATV 			

25 Ambulanser/beredskapsambulanser

122 Snøskuter 			
69 Båter 			

196 Snøskuter 			

Agder

58 Båter 			

16 Hus/hytter			
11 Mannskapsbiler 		
6

Ambulanser/beredskapsambulanser

7

ATV 			

21 Snøskuter 			
12 Båter 			
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Viking Sky-ulykken

ROAR DALMO MOLTUBAK/RØDE KORS

ved havet, sier han. Men turen fikk en
brå vending.

Hadde ikke ankrene på
cruiseskipet Viking Sky fått
tak, kunne over tusen
mennesker havnet i det
iskalde vannet utenfor
Hustadvika. Alarmen til
Røde Kors-mannskapene
gikk samtidig som politiet
sendte ut varsel til sine
mannskaper.

Går skipet på grunn?
– Plutselig begynner skipet å dreie
innover mot land og det ser ut som det
prøver å snu, men så ser vi at skipet
kommer nærmere og nærmere land.
Bente og Ole Jan kaster seg i bilen og
kjører til et sted som heter Askvågen.

Ole Jan Tønnesen grøsser når han
tenker på det.
– Kun en snau halvmeter var skipet fra
å gå på grunn. Takket være ankrene
stoppet det akkurat i tide, forteller han.
– Ingen hadde overlevd i det kalde
vannet i stormen, og vår oppgave ville
da vært å hente opp døde personer fra
fjæra, sier Tønnesen.
Heldigvis ble scenarioet noe helt annet.
Ole Jan Tønnesen fra Molde var en av
aksjonslederne for Røde Korsmannskapene under det som ble en av
landets største redningsoperasjoner
til sjøs.
Lørdagsturen fikk en brå vending
Tønnesen, som til daglig er veisjef i
Møre og Romsdal, var lørdag 23. mars
på tur i Hustadvika med kjæresten
Bente Flem, som er nestleder i Molde
Røde Kors.
– Det var skikkelig ruskevær og blåste
kraftig. Da er det fascinerende å være

18

– Der hadde vi enda bedre panomarautsikt, og klokken 13.54 tok jeg et
bilde av skipet som kom sigende mot
land. På nøyaktig samme tidspunkt får
politiet mayday-meldingen fra skipet
og samtidig trykker Hovedredningssentralen (HRS) på «den store
knappen»:
– Cruiseskip med 1300 passasjerer med
black out ved Hustadvika.
Pauli Løchting fra Molde politikammer
er ute på patrulje i det dårlige været.
–Jeg hadde bare en time igjen av vakta,
da meldingen fra operasjonssentralen
kom: «Det er mayday-signaler fra et
cruiseskip i Hustadvika», forteller han.
Sammen med en kollega hadde de kjørt
patrulje og var ute på Leksnes, der flere
biler hadde knuste ruter etter stein som
hadde blitt kastet opp av havet i det
forferdige været.
Skipet lå faretruende nært land
Politipatruljen setter raskt kursen mot
Hustadvika, og på vei utover får de i
oppdrag fra operasjonssentralen om å
finne et egnet sted som mottak for
evakuering av passasjerene.
– I det frådende havet så vi at Viking
Sky lå med hekken innover mot land
og baugen utover mot havet. Det lå
faretruende nærme land og det var
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– Plutselig ser vi et
stort cruiseskip som
stamper i den grove
sjøen. Jeg har selv
krysset Hustadvika
opp og ned og kjenner
strekningen godt,
forteller han.

umulig å si hvilken vei det kom til å gå,
forteller Løchting.
Flere politipatruljer kommer til, og
det blir bestemt at Brynhallen kan
brukes som mottakssted for evakuerte
fra skipet.
– Men den var stengt, og vi måtte få
tak i nøkkelen fra Bryn IL. Den ble
levert på få minutter, og vi kunne sette
i gang med riggingen av mottaket, sier
Løchting, som var innsatsleder for hele
aksjonen.
1300 mennesker skulle evakueres
Som operativ leder i hjelpekorpset i
Molde har Ole Jan alltid Røde Korsutstyret liggende i bilen.
– Da jeg ser hvordan båten ligger,
tenker jeg at dette ikke er bra i det hele
tatt. Jeg får en klo i magen, og full
beredskap i kroppen. Han tar på seg
Røde Kors-vesten, starter sambandet
og melder seg til vakta til Røde Kors i
Møre og Romsdal.
– Vi skjønte at dette ble stort. 1 300
mennesker!

Pledd og mannskaper ble hentet inn fra Trøndelag for å hjelpe evakuerte passasjerer fra Viking Sky-ulykken. Foto: Marius Tvinnereim/Røde Kors.

Da Ole Jan og Bente møtte politiet, var
det akkurat da skipet så ut til å gå på
grunn. Meldinger tikket inn.

–Ikke lenge etterpå var vi 18 stykker
som tok fergen innover fra Aksnes,
forteller han.

Frivillige strømmet til
Mannskaper begynte å strømme til da
storalarmen gikk. Det var frivillige og
ambulanser fra Røde Kors, Norsk
Folkehjelp, helsepersonell fra Molde
og Kristiansund, brannbiler og
mannskaper og politi.

Busser og ambulanser i
skytteltrafikk
– Det var behov for førstehjelpsfolk på
bussene inn til mottaket i Molde, så da
stilte jeg opp der, sier han. Kjetil ble
igjen og hjalp til i Molde, der kona
hadde ansvaret.

Kjetil Vikås er nestleder i Tresfjord
Røde Kors Hjelpekorps. Da alarmen
gikk var han nettopp kommet hjem
etter å ha overnattet på Røde Korshytta sammen med kona Hilde, som
også er aktiv i Røde Kors.

Kjersti Harstad fra Kristiansund Røde
Kors kjørte ambulanse i skytteltrafikk
med passasjerer som måtte fraktes til
sykehus. Da alarmen gikk var hun på
Røde Kors-huset sammen med lederen
for hjelpekorpset for å fikse en henger.

–Vi ringte lokalforeningslederen og
melding ble sendt til 84 stykker.
40 stykker fra Kristiansund Røde Kors
meldte seg med en gang og var med
både lørdag og søndag i Brynhallen og
på hotellet Kristiansund.
– Det stilte folk både fra hjelpekorpset
og fra omsorgsgruppa, forteller Kjersti.
Mer enn utdeling av tepper
Til sammen var det rundt 500 frivillige
på det meste.
– Fra Bryn IL kom det rundt 70
stykker. De fikset mat, hadde ansvar for
at det var nok toalettpapir og såpe og at
det var rent, helt sånne basis ting, sier
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– Hadde det ikke vært
for disse, hadde alt falt
sammen. Noen smurte
brødskiver til de fikk
senebetennelse i
armene. Jeg vil rette
en stor takk til alle, sier
Pauli Løchting.
blitt truffet av et skap og skadet skulderen.
Anne Sporsheim, som er med i
omsorgsgruppen i Kristiansund Røde
Kors, ble med i ambulansen til Kjersti
Harstad for å gi henne trygghet og
omsorg.

Passasjerer fra Cruiseskipet Viking Sky evakueres til land med helikopter. Frivillige fra Røde Kors
tar imot de evakuerte ved Brynhallen. Foto: Røde Kors

innsatsleder Løchting fra politiet og
legger til at han er veldig imponert
over den jobben de frivillige gjorde.
Klokken 15.40 lander det første
helikopteret med den første puljen med
passasjerer ved mottakssenteret.
27 ble fraktet til sykehus
– De som kom var våte og kalde og ble
tatt imot av frivillige med varme
tepper. Så ble de fulgt inn i hallen,
registrert, undersøkt av helsepersonell
for å avklare om de måtte videre i
ambulanse til sykehus eller fraktes med
buss inn til et av hotellene.
Av de 479 passasjerene som ble
evakuert fra skipet, ble 27 fraktet til
sykehus med lettere skader, forteller

20

Ole Jan. Da skipet krenget ble mange
av passasjerene truffet av løse
gjenstander, bord og stoler. Flere ble
også klissvåte av sjøen som kom inn
i skipet.
Skrekkslagne passasjerer
– Mange av de evakuerte fikk ikke med
seg noe fra lugarene sine. De manglet
blant annet medisiner de var avhengige
av. Flere ble redde og engstelige,
forteller Ole Jan og legger til at noe av
det viktigste, i tillegg til førstehjelp, var
å gi omsorg.
Den eldste passasjeren som ble evakuert
var en 94 år gammel dame fra Canada,
som reiste på cruise sammen med en
venninne. Hun var en av de første som
ble heist av skipet. Om bord hadde hun
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– Jeg besøkte henne på sykehuset i
Kristiansund dagen etter, og hun var så
takknemlig for at vi var der, forteller
Anne, som har vært besøksvenn på
eldresenteret i Kristiansund i 30 år.
94-åringen lå på sykehuset i litt over en
uke. Da var hun kommet i fin form og
kunne fly hjem til Canada.
Laginnsats
– Det at det var så tydelig ledelse
betydde mye for at ting gikk så bra,
sier Kjetil Vikås, som roser både
innsatslederen fra politiet og
aksjonsledelsen fra Røde Kors.
– Får du klare beskjeder, er det bare å
gå i gang. Sier politiet fiks det og det,
så fikser vi det, understreker han.
Mette Skavnes, som er leder i
Kristiansund og Omegn Røde Kors,
hyller alle frivillige som meldte seg.
– Mobiliseringen av frivillige gikk

Frivillige fra Røde Kors bisto da 1300 personer måtte evakueres fra cruiseskipet Viking Sky utenfor Hustadvika.

veldig effektivt. Fræna kommune var
på plass etter ca. 30 minutter og Molde
Røde Kors var på plass da Kristiansund
Røde Kors ankom ca. 30 minutter
senere, sier Skavnes.
Brukte erfaringer fra øvelse
I oktober 2018 deltok Møre og
Romsdal Røde Kors i Nasjonal
helseøvelse i Kristiansund. Der ble det
trent på blant annet masseskade og drift
av evakuert- og pårørendesenter.
Erfaringene derfra kom godt med i
aksjonen på Hustadvika.
– Erfaringene fra Helseøvelsen høsten
2018 kom til nytte og hadde mye å si
for at samhandlingen fungerte så bra.
Dette bekrefter at øvelser er viktig og
ikke minst motiverende, sier Skavnes.

Til sammen var det over 240 frivillige
fra Røde Kors i aksjon fra Møre og
Romsdal i løpet av helgen. Lørdag
kveld loggførte Røde Kors 187
frivillige på evakueringssenteret i
Brynhallen på Hustad. Røde Kors i
Trøndelag, Sogn og Fjordane,
Hordaland og Oppland var også i
beredskap og sto klare til å bistå hvis
den store katastrofen hadde skjedd.

– Mange var
skrekkslagne etter
opplevelsen. Tenk å bli
trukket opp i en wire
under et helikopter i
full storm i mørket!

– Det er det som er så fantastisk med
Røde Kors. Hele organisasjonen var
klar til å fylle på med enda flere
ressurser. Det kunne jo ha ligget over
tusen gule vester i sjøen, men heldigvis
gikk det bra, avslutter Ole Jan
Tønnesen.
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Julia Fieler ledet Røde Kors sin innsats i
letingen etter de fire skiløperne som ble tatt av
snøskred i Tamokdalen 2. januar. Hun forteller
om svært krevende forhold i fjellet.
Foto: Roar Dalmo Moltubak.
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Dødsskredet i Tamokdalen

ROAR DALMO MOLTUBAK/RØDE KORS

Da alarmen gikk 2. januar
ble skred-gruppen i Troms
Røde Kors aktivert. Fire
personer var trolig tatt av
snøskred på vei til det 1 442
meter høye Blåbærfjellet i
Tamokdalen.
Nå måtte myndighetene og de frivillige
organisasjonene gjøre alt for å finne ut
om det var mulig å redde turgruppen
bestående av tre finske menn og en
svensk kvinne.
35 menn og kvinner fra hjelpekorpset
meldte seg til tjeneste, klare for å gjøre
det de har trent på: redde liv i fjellet.
Av de vanskeligste skredene
Dessverre ble det raskt klart at
forholdene i det stupbratte og
skredfarlige ulykkesområdet gjorde det
umulig å ta seg inn til fots. Lite dagslys
og farlig vær gjorde at politiet etter to
dager sa at det ikke var sannsynlig at
de fire skigåerne var i live. Nå handlet
det om å få ut antatt omkomne når
været tillot det.

fra turgruppens skredsøkere gjorde at
uthentingen kunne starte.
Julia Fieler edet det krevende letearbeidet fra Røde Kors sin side. Tre av
de fire omkomne ble funnet og hentet
ut i løpet av like mange dager med
leting og graving.
– Jeg er stolt av samholdet og innsatsen
som skredgruppa i Troms har hatt. Vi
har også jobbet kjempegodt opp mot de
andre frivillige organisasjonene, sier
Fieler.
Tenker på de etterlatte
Hun forteller at arbeidet i fjellet krevde
mye av alle som deltok. Til tider var
det 26 minusgrader, vind og dårlig vær
i leteområdet. Små vinduer med godt
vær gjorde at mannskapene var
forberedt på å ikke kunne reise ned før
kvelden kom.
– Vi hadde en backup med tanke på å

– Vi tenker mye på
de etterlatte. At de
får sine kjære hjem
er den største
drivkraften, sier
Fieler.
sove der oppe. Vi var forberedt på å
måtte overnatte i fjellet, sier Fieler.
Politiet besluttet at letingen etter den
fjerde og siste antatt omkomne
skiløperen skulle utsettes til våren på
grunn av de store snømassene og
skredfaren i området. Det er ikke med
lett hjerte Røde Kors-mannskapene får
en slik beskjed.
Den siste skiløperen ble hentet ut
sommeren 2019.

– Dette er et av de vanskeligste
skredene vi har søkt i, sier Tor André
Skjelbakken, som har lang erfaring i
skredgruppa til Røde Kors.
Dagene gikk uten at været tillot annet
enn søk fra luften. Etter nøye
vurderinger fra Forsvaret, politiet og
skredeksperter fra Norges vassdragsog energidirektorat (NVE), ble
mannskaper fra Røde Kors, Norsk
Folkehjelp og Norske Redningshunder
fløyet inn i området 16. januar. Signaler

Mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder samarbeidet om
letingen etter de omkomne i Tamokdalen. Foto: Roar Dalmo Moltubak / Røde Kors.
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Helikoptertragedien som rammet Alta

PAUL HARALD ROLAND/RØDE KORS

og utstyr disponibelt for politiet til det
de måtte trenge.

Da et helikopter med seks
ungdommer om bord
styrtet under en musikkfestival, stilte Røde Kors
opp. Mange hadde et
behov for å prate om
ulykken som vil prege
lokalsamfunnet i lang tid.

– Vår åpningsreplikk til innsatsleder
var: «Vi kommer fra Alta Røde Kors,
hva kan vi hjelpe deg med»? Det
gjorde at han ikke lenger følte seg
alene om katastrofen. Han har gjentatte
ganger takket oss for vår åpningsreplikk. Vi fikk gode tilbakemeldinger,
både for at vi kom så raskt og at vi
stilte oss til disposisjon.

Det var under den årlige festivalen
«Høstsprell» at ulykken inntraff. Et
helikopter med seks personer som drev
sightseeing for festivaldeltakere styrtet
i nærheten av festivalområdet på
Kvenvik. Om bord var fem personer i
20-årene fra Alta, og en svensk
helikopterpilot.
Nødetatene kom raskt til skadestedet
og kommunen etablerte raskt
kriseledelse. Kriseteam med
helsepersonell ble etablert og det ble
opprettet pårørendesenter og
pårørendetelefon.
Da nyheten om ulykken ble kjent,
kontaktet Alta Røde Kors kommunens
kriseledelse for å stille seg til disposisjon for det de måtte ha behov for.
– Det ble raskt avklart at behovet var
«å være tilstede» for politi og
pårørende i området forteller leder i
Alta Røde Kors, Dag Arne Johannessen.
Lokalforeningen besluttet å varsle alle
frivillige på alarmplanen sin.
Johannessen ankom festivalområdet
Kvenvikmoen først. Han tok kontakt
med politiet og informerte om at Røde
Kors var på vei, og hadde mannskaper
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Stort behov for støtte
og tilstedeværelse
Det største behovet var for tilstedeværelse og støtte for et preget
festivalpublikum og lokalbefolkning
slik situasjonen var. Alle av de
forulykkede hadde venner som satt
tilbake i campingvogner og ventet på
informasjon om sine. I sosiale medier
var det lagt ut navn på de som var med
i ulykken lenge før det ble offentliggjort.
Det var en stor utfordring å få ut riktig
informasjon til riktig tid.
Totalt stilte Røde Kors med 13
frivillige, inkludert mannskap fra
Hammerfest og Bardu Røde Kors, som
tilfeldigvis var i Alta den helgen.
–Vårt oppdrag var å snakke med
ungdommene i campen, som kjente en
eller flere av de forulykkede. Flere av
oss har gjennomført kurset Psykososial
førstehjelp. Det viste seg at vi fikk god
bruk for kunnskapen kurset hadde gitt
oss, forteller Johannessen.
I tillegg dro tre frivillige til
Nordlyskatedralen, som ble åpnet for
besøkende etter hendelsen for å kunne
ta imot de som ønsket samvær, tenne
lys eller noen å prate med. To frivillige
gikk også rundt på utestedene i Alta og
snakket med folk.
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– Alta mistet 5
ungdommer i
20-årene. Det vil prege
vårt lille lokalsamfunn
i lang tid framover,
sier Johannessen.

– Det var en ekstremt trykket stemning,
både i campen og i byen for øvrig, selv
om mange reiste hjem etter at det
skjedde.
Vil prege samfunnet i lang tid
Etter katastrofen berømmer
lensmannen Sivilforsvaret, Kirken og
Alta Røde Kors for sin innsats under
hendelsen. Alta er et lite samfunn, og
det kom tydelig fram under denne
katastrofen. Ulykken vil fortsette å
sette sitt preg på lokalsamfunnet i lang
tid fremover.

Oppfølging av
frivillige i etterkant
Røde Kors i Alta har hatt tett
oppfølging av frivillige som
bidro i etterkant av
helikopter-ulykken.
Ettersamtale/debrif ble først
gjennomført sammen med
blålysetatene om kvelden, og
dagen etter i regi av Alta
Røde Kors.

Fem ungdommer kommer i kortesje fra Tromsø.
Foto: Alta Røde Kors
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Kapittel 4
Alle har et ansvar
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Gi blod og lær førstehjelp
– slik kan du redde liv
Røde Kors har i 2019 bidratt til å øke
førstehjelpskunnskapen i befolkningen
blant både voksne og barn, og har
rekruttert nesten 33 000 blodgivere.
I mai avholdt Røde Kors en nasjonal førstehjelpskampanje
med en rigg i hele landet. Totalt var 100 lokalforeninger
aktive i å spre budskapet om viktigheten av å kunne
førstehjelp. Kampanjefilmen som ble laget hadde en million
visninger. En undersøkelse gjort i etterkant av kampanjeperioden viste en 5 % økning i andelen som oppga at de tør å
utøve førstehjelp, og en 13 % økning i antallet som oppgir at
de ønsker å lære seg hjerte- og lungeredning (HLR).
Det skjer mye flott innsats også resten av året for å trygge
folks førstehjelpskunnskaper. Røde Kors i Hordaland gjør
årlig en imponerende innsats på førstehjelpsområdet, og
tilbød 100 gratis førstehjelpskurs. I Eidsvoll og Hurdal stilte
Røde Kors for 11.gang opp på førstehjelpsdagen til Eidsvoll
videregående skole sammen med alle nødetatene.
Også førstehjelpstilbudet til barn har fått et oppsving i 2019.
Førstehjelpsdukken Henry, som er en del av førstehjelpsopplæringen til Røde Kors med barn som målgruppe, har i
2019 flyttet inn til enda flere norske barnehager. Ca. 65 % av
landets barnehager har nå en Henry-dukke boende hos seg.
Takket være Gjensidige-stiftelsen har Røde Kors kunne tilby
alle landets barnehager å motta dette opplæringsverktøyet
gratis. All Henry-musikken er også gratis tilgjengelig på nett.
Tilbakemeldingene Røde Kors får på førstehjelpsopplæringen
for barn er gode.

– Veldig fornøyd med Henry Førstehjelp-pakken; den
er enkel i bruk og barna synes det er gøy og spennende.
		
– Barnehageansatt i Oslo

Norge trenger mer blod
Røde Kors rekrutterer over 90 % av alle blodgivere i Norge.
Bare gjennom nettsiden GiBlod.no alene var det 32 946
personer som registrerte seg i 2019. Dessverre ser vi at
blodbankene flere steder i landet sliter med å ta imot alle som
ønsker å gi blod. Røde Kors mener derfor at finansiering for
å styrke blodbankene må på plass.
I løpet av livet vil annenhver nordmann trenge blodprodukter.
Likevel er det mindre enn 2 % av befolkningen som er
blodgivere. I underkant av 100 000 personer gir blod i dag,
selv om vi ifølge fagmiljøet trenger om lag 30 000 flere
blodgivere for å ha en tilfredsstillende blodberedskap i
Norge. Hvert år slutter mellom 15 000 og 20 000 blodgivere
av naturlige årsaker som alder, flytting, sykdom og lignende.
Disse må erstattes, hvert eneste år.

– Et flott opplegg som fenger barna og hjelper
oss voksne til å lære bort. Barna får god trening
i å vise empati.»
			
– Barnehageansatt i Nordland

HENDELSESRAPPORT 2018 | Røde Kors

27

28

HENDELSESRAPPORT 2019 | Røde Kors

VIKTIG Å GJØRE NOE: – Det gir en egen trygghet å vite at
man kan hjelpe dersom behovet melder seg, sier Tore Anton
Svanes. Han mener alle bør sørge for å ha oppdaterte førstehjelpskunnskaper. Foto: Bjørn Sodeland/Røde Kors

Erfaring fra virkeligheten
– reddet et liv på sju minutter
BJØRN RUNAR FOSS SODELAND

Da bilen foran brakk kraftig
av til venstre og krysset
midtrabatten, visste Tore
Anton at han ville få behov
for førstehjelpskunnskapene
sine. De neste minuttene
bidro hans innsats til å
redde et liv.
– Det begynte med at den store SUVen
som lå foran meg kjørte veldig
vinglete. Så dro den over til venstre og
hoppet over midtrabatten før den kom
tilbake igjen i riktig fil og havnet i
grøfta, forteller Tore Anton engasjert.
Han forstod umiddelbart alvoret i
situasjonen, parkerte sin egen bil og
hoppet ut for å se hva som hadde skjedd.
I sju minutter, som ifølge ham selv
føltes som en evighet, holdt han på, og
plutselig kom mannens pust tilbake.
– Det er tungt å gi hjertekompresjoner,
og sju minutter er lenge. Underveis
måtte jeg ta av meg genseren og legge
den under knærne for å avlaste dem.
Da han begynte å puste la jeg ham i
stabilt sideleie, men da ambulansen
kom stoppet hjertet igjen. Heldigvis
klarte de å gjenopplive ham, sier Tore
Anton.
Avgjørende kunnskap
Hvert år får rundt 3 000 mennesker
hjertestans utenfor sykehus. For hvert
minutt en person ikke puster, reduseres
sjansen for å overleve med hele 10 %.
Det betyr med andre ord at innsatsen
mannen eller kvinnen i gata gjør i

minuttene mens de venter på at
ambulansen skal komme, er helt
avgjørende.
Nå er ikke Tore Anton den
gjennomsnittlige mannen i gata. Hans
interesse for førstehjelp startet en gang
på 70-tallet, da han engasjerte seg i
Røde Kors sitt hjelpekorps på Ulefoss.
Siden den gang har han måttet bruke
førstehjelpskunnskapene sine flere
ganger, både i jobbsammenheng i
Forsvarets utenrikstjeneste, som
sykepleier og på privaten.
– Jeg stopper bestandig for å hjelpe når
noe skjer. Det ligger i ryggmargen. For
noen år siden kom jeg for eksempel
forbi en bil som stod litt rart parkert.
Jeg stoppet, gikk ut og der lå
det en dame som skulle føde. Det var
midt på vinteren, grisekaldt og jeg tok
imot et lite barn. Det var helt fantastisk,
sier Tore Anton.
Han mener førstehjelpskurs burde være
obligatorisk på alle arbeidsplasser og er
i tillegg opptatt av behovet for å
repetere det man lærer regelmessig.
– For meg er det helt naturlig å sørge
for at jeg hele tiden er oppdatert på
førstehjelp. Derfor tar jeg jevnlige
kurs. Har man basiskunnskapene vet
man hva man skal gjøre, man kan
utføre kompresjoner der det er
nødvendig og får raskt oversikt over en
situasjon slik at man kan iverksette
nødvendige tiltak i samarbeid med
andre på stedet, sier Tore Anton.

– Mannen bak rattet
var rimelig blek, og
da jeg undersøkte
ham hadde han
ingen puls. Da dro
jeg ham ut av bilen
og begynte med
hjertekompresjoner
med en gang, sier
Tore Anton.
hva de skal gjøre. Bare èn av fem kan
oppgi at de vet at nødnummeret er 113.
Tore Anton mener det bildet kunne sett
helt annerledes ut dersom flere hadde
tatt kurs regelmessig.
– Det gir en egen trygghet å vite at man
kan hjelpe til dersom behovet melder
seg. Alle kan komme ut for hendelser
der det er avgjørende å kunne
førstehjelp. Det kan være snakk om en
hjertestans, en trafikkulykke, et barn
som faller i vannet eller en annen
alvorlig hendelse. Jo flere som kan
førstehjelp jo større er sjansen for at
det går bra. Skjer det noe med deg selv
er det også trygt å vite at de rundt deg
ville reagert, sier Tore Anton.

Viktig å gjøre noe
I en undersøkelse utført av Respons
Analyse for Røde Kors i 2018, oppgir
seks av ti at de ikke tør å gi førstehjelp.
Åtte av ti sier de er redde for å gjøre
vondt verre og fem av ti er usikre på
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Anbefalinger for framtidens beredskap
Myndigheter, frivilligheten og befolkningen
har et felles ansvar for å sikre at Norge er
forberedt på uønskede hendelser. 2019
satte beredskapen på prøve på flere måter.
På bakgrunn av årets erfaringer gir Røde
Kors følgende anbefalinger.
•

•

Kommunene må:
Inngå samarbeidsavtale om beredskap mellom
kommunene og frivillige beredskapsorganisasjoner.
Øke øvelsesfrekvensen mellom frivillige
beredskapsorganisasjoner, offentlige myndigheter og
andre relevante aktører. Kommunene har et særlig ansvar
for å øve mer med frivilligheten.

•

Gjennomføre og følge opp helhetlige ROS-analyser i tråd
med den kommunale beredskapsplikten.

•

Ta høyde for klimaendringer i kommunenes ROSanalyser og sørge for at identifiserte tiltak gjennomføres.
Klimaendringer og mer ekstremvær stiller nye og større
krav til kommunal beredskap.

•

•

•

Prioritere forebyggende arbeid. Nok ansatte med ansvar
for beredskap, og beredskapskompetanse på ledernivå i
kommunene, er avgjørende.
Nasjonale myndigheter må:
Sikre enerettsmodellen og videreføre prioriteringen av
beredskapsorganisasjoner som mottaker av overskuddet
til Norsk Tipping.
Innføre full og regelstyrt momskompensasjon for
frivillige organisasjoner. Utstyret til Røde Kors benyttes
både i søk- og redningsoppdrag, pasienttransport utenfor
vei og i kommunenes beredskapsarbeid.

•

Kompensere private bedrifters kostnader når ansatte
deltar som frivillige på søk-, rednings- og
beredskapsoppdrag.

•

Øke støtten til Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige
Forum (FORF) for å sikre økt rekruttering, utstyr, kursing
og øvelser for å ivareta en landsdekkende beredskap.

•

Etablere bedre insentiver til å øke antallet
samvirkeøvelser mellom aktuelle beredskapsaktører
lokalt og nasjonalt.

•

Dekke frivillige organisasjoners kostnad for nødnettterminaler i sin helhet over statsbudsjettet.

•

Utrede avgiftsfritak for kjøretøy som benyttes i den
frivillige redningstjenesten.

•

Tilrettelegge for at den frivillige delen av
redningstjenesten kan opprettholde sin beredskap langs
kysten. Krav til sertifikater og trening må utformes slik at
det både sikrer økt sikkerhet på sjøen og tar hensyn til
frivillighetens rolle.

•

Fortsette satsningen på et kunnskapsløft om personlig
beredskap og hva den enkelte selv kan gjøre før, under og
etter en beredskapssituasjon.

•

Øke finansieringen av blodbankene for å sikre bemanning
og opplæring som svarer på blodberedskapsbehovet.

•

Etablere et nasjonalt blodgiverregister.

•

Fortsette arbeidet med å sikre trygg ferdsel i norsk natur
ved å bevisstgjøre og avklare rollefordeling mellom
beredskapsorganisasjoner, reiselivsnæringen og
myndighetene.

•

Sikre at befolkningen har tilgang til basal førstehjelpskunnskap og opplæringsarenaer i sitt nærområde.

•

Røde Kors må:
Prioritere god opplæring av alle som er, eller ønsker å bli,
frivillige i Røde Kors.

•

Sørge for at alle frivillige er informert om mulighetene
for oppfølgingssamtaler etter krevende aksjoner eller
hendelser.

•

Rekruttere flere frivillige med interesse for søk og
redning og beredskap.

•

Sørge for at hele organisasjonen, lokalt, distrikt og
nasjonalt, deltar i beredskapsøvelser. Beredskapskompetanse på ledernivå blant frivillige og ansatte
er viktig.
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