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RØDE KORS-PRINSIPPENE
HUMANITET
Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de 
sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid 
streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. 
Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt 
for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig for
ståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk.

UPARTISKHET
Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjen
nelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber 
ute lukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden 
er størst.

NØYTRALITET
For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta 
parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av 
politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter.

UAVHENGIGHET
Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal 
 bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt 
 landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selv stendighet for 
til  enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors 
prinsippene.

FRIVILLIGHET
Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på  frivillig 
 med lem      skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om 
 økonomiske fordeler.

ENHET
I hvert land kan det bare være én Røde Korsorganisasjon. Den må 
være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele 
landet.

UNIVERSALITET
Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de  nasjonale 
Røde Korsforeningene har samme status og deler samme ansvar og 
plikt til å hjelpe hverandre.

Vedtatt på den 20. internasjonale 
Røde Kors-konferansen i Wien i 1965.
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Alle barn skal ha rett til utdanning 
og like muligheter for å få oppfylt 
denne retten. 

Utdrag fra artikkel 28 i FNs barnekonvensjon

Det er godt å vokse opp i Norge i dag – for de aller 
fleste. Barn og unge vokser opp i et av verdens rikeste 
land, med et av verdens best utbygde velferdssyste
mer. Men oppveksten er ikke like lett for alle. Noen 
savner voksenkontakt og mangler den oppfølgingen 
som kreves hjemmefra for å delta aktivt i lokalmiljøet. 
Andre vokser opp med en grad av fattigdom som gjør 
det vanskelig å delta i fritidsaktiviteter på linje med 
andre. Mange har utfordringer med skolearbeidet 
som ikke blir tilstrekkelig fanget opp av skole og hjem. 
I en fase av livet hvor det oppleves som ekstra van
skelig å skille seg ut, er det mange barn og unge som 
opplever ensomhet og utestenging. Dette kan være 
problematisk å fange opp i et samfunn der sosiale 
nettverk er løsere og mer komplekse enn tidligere.

Mange barn og unge i Norge får ikke den hjelpen de 
trenger med leksene hjemme, og vi vet at det uten 
denne hjelpen kan være vanskelig å trives i, og mestre, 
skolehverdagen. Mistrivsel og manglende opplevelse 
av mestring kan føre til frafall, som igjen øker sann
synligheten for at ungdom faller utenfor arbeidslivet 
og inn i et marginalisert voksenliv. Det er tre til fem 
ganger så stor risiko for arbeidsledighet, samt nesten 
en tidobling av risikoen for sosialhjelpsmottak, for 
elever som faller fra, sammenlignet med elever som 
fullfører videregående skole. 

Nesten alle ungdommer starter i videregående 
opplæring etter endt ungdomsskole, men etter fem 
år er det bare rundt 70 prosent som gjennomfører 
med full studie eller yrkeskompetanse. De som faller 
fra har i tillegg større grad av dårlig psykisk helse og 
erfaringer med rusmisbruk i tenåringsalderen (Ham
mer og Hyggen 2013:18). I arbeidet med å bekjempe 
reproduksjon av forskjellene er det avgjørende å øke 
bevisstheten om hva som bidrar til å opprettholde 
sosiale ulikheter i et samfunn. 

Røde Kors vil være til stede for å 
skape trygge, åpne og inkluderende 
møteplasser for barn og unge, 
og spesielt legge til rette for å gi 
 tilbud til barn og unge i utsatte livs
situasjoner. 

Hovedprogram for Røde Kors 20142017

Røde Kors kan ikke løse frafallsproblematikken alene, 
men kan være en viktig bidragsyter i forebyggings
arbeidet. Dette gjør vi gjennom å skape et brudd 
med sosial arv og marginaliseringsprosesser, og tilby 
støtte og oppfølging til dem som allerede har falt fra. 
I 2014 bidro 1142 frivillige leksehjelpere i Røde Kors 
med støtte og hjelp til leksene for 6376 elever i hele 
landet. Røde Kors Leksehjelp er et supplement til, og 
en utvidelse av, det offentlige tilbudet. Røde Kors ut
førte i 2014 leksehjelp på totalt 127 forskjellige steder. 

Omfang og utbredelse av tilbudet avhenger av lokale 
behov, regionale og lokale samarbeidspartnere, samt 
administrativ tilrettelegging og frivillig engasjement. 
Røde Kors har drevet gratis leksehjelp siden 1992, og 
har med tiden fått grundig erfaring med organisering 
og gjennomføring av tilbudet. Et kvalitativt særpreg 
med Røde Kors Leksehjelp er muligheten til å tilby 
høy voksentetthet gjennom våre frivillige.

Leksehjelp er ett av flere tiltak Røde Kors tilbyr for 
å være med på å sikre barn og ungdom en bedre 
 oppvekst i sitt nærmiljø. Røde Kors’ leksehjelpstil
bud er først og fremst en møteplass for mestring og 
 motivasjon der frivillige leksehjelpere legger til rette 
for et godt læringsmiljø. Røde Kors Leksehjelp er 
med på å styrke elevers tro på egen mestring, bidra til 
bedre skoleresultater, øke sannsynlighet for gjennom
føring av videregående utdanning, og på sikt styrke 
den enkeltes tilknytning til arbeidsmarkedet.

Humanitære behov

Røde Kors som humanitær aktør
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Leksehjelpen er i tillegg en viktig sosial arena der barn 
og unge knytter kontakter og skaper sosiale nettverk 
på tvers av klassetrinn, bakgrunn og generasjoner. 
Dette forebygger store humanitære utfordringer som 
ensomhet og utenforskap. 

Røde Kors’ uavhengighet og nøytralitet gjør organisa
sjonen til en respektert møteplass for alle, uavhengig 
av religiøs eller etnisk tilhørighet, og gir oss mulighet 
til å hjelpe sårbare grupper som myndighetene ellers 
ikke når.

Ved å tilby leksehjelp til barn i grunnskole og videre
gående opplæring bidrar Røde Kors til at alle barn 
får like muligheter til å oppfylle sin rett til utdanning 
i tråd med Barnekonvensjonen. Aktiviteten er på 
denne måten med på å forhindre forskjellsbehandling 
av barn som følge av omstendigheter de selv ikke rår 
over.

Målsetting
Røde Kors Leksehjelp skal bidra til at alle elever i 
skolen får mulighet til å ta den utdannelsen de ønsker 
og dermed kunne praktisere et yrke som er i samsvar 
med den enkeltes interesser og evner, uavhengig av 
kulturell og sosial bakgrunn. 

Røde Kors Leksehjelp skal:

• sikre at barn og unge har like muligheter 
uavhengig av sosial bakgrunn

• bidra til bedre skoleresultater

• øke sosial omgang mellom ungdom i 
 lokalsamfunnet

• trygge barn og ungdommers oppvekstsvilkår 
gjennom tilbud om voksenkontakt

• tilby arenaer hvor barn og ungdom får erfare 
at det er kreativt å gjøre lekser sammen med 
andre, uansett hvilket nivå de selv er på

• bidra til positive holdninger til læring og 
videreutdanning gjennom strukturering av 
arbeidsvaner

• tilby fellesskap med andre og motivasjon til å 
jobbe ved å tilby et lite måltid

• bedre barn og ungdoms muligheter til å 
 mestre skolearbeidet gjennom tilgang på 
teknisk utstyr

Leksehjelp på Oslo Røde Kors’ ressurssenter.
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Målgrupper
Røde Kors tilbyr leksehjelp for elever i grunnskolen 
og elever i videregående skole. Leksehjelp grunn
skole omfatter også tiltak for innvandrere som følger 
undervisning for å kunne avlegge grunnskoleeksamen 
og kvalifisere for videregående opplæring. 

Tilbud om Røde Kors Leksehjelp skal gis til alle elever 
uansett sosial, religiøs eller kulturell bakgrunn. Å 
motta hjelp fra Røde Kors er frivillig, og eleven avgjør 
selv om han eller hun trenger hjelp. Det er elevens 
ønske om bedre prestasjoner som er styrende for 
deltakelse, ikke elevens faglige nivå. 

Røde Kors opplever at mange barn og unge fra etniske 
minoriteter oppsøker leksehjelpen. For mange kan 
Røde Kors Leksehjelp oppleves som en trygg arena å 
delta på, nettopp på grunn av Røde Kors’ nøytralitet. 
Røde Kors når dermed mange barn og unge som 
hverken de offentlige eller andre aktører i samme grad 
når gjennom våre aktiviteter.

Røde Kors vil i samarbeid med skolene legge spesielt 
til rette for å nå de elevene som står i fare for å falle 
fra i skolen og som trenger ekstra bistand til skolear
beidet. 

På landsbasis tilbys nå Røde Kors Leksehjelp i en 
 rekke ulike former, avhengig av demografi, geografi 
og de ulike behovene som til en hver tid befinner seg 
i hvert enkelt lokalsamfunn. I flere av de store  byene 
 tilbys leksehjelp flere ganger i uken, noen steder 
 knyttet til større Røde Korssentre med flere supple
rende tilbud. I mindre lokalsamfunn drives leksehjelp 
ved lokale Røde Korshus, i tilknytning til skoler, bi
bliotek eller i samarbeid med frivillighetssentraler mv. 

For å kunne tilrettelegge for et trygt tilbud, samt sikre 
forutsigbarheten av leksehjelpens drift, samarbeider 
lokale Røde Korsforeninger med skoler, elevråd, ute
kontakt, politi, barnevern og andre sentrale aktører. 
På de aller fleste leksehjelpsstedene tilbys elevene et 
lite måltid i forbindelse med leksehjelpen. Tiltakene 
har også tilgjengelig utstyr som pc, oppslagsverk og 
nødvendig materiell. Over 20 år etter leksehjelpens 
oppstart er aktiviteten fortsatt like relevant, og tilpas
ses til lokale behov og utviklingen ellers i samfunnet.

Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp
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Leksehjelp grunnskole

«Leksehjelp er bedre. Vi lærer 
mer enn om vi gjør leksene alene 
 hjemme».

Elev (11), Røde Kors Leksehjelp

Røde Kors tilbyr leksehjelp for elever på barnetrinnet, 
mellomtrinnet og ungdomsskolen. Forskning viser at 
grunnskolekarakterer er den klart viktigste kilden til 
individuelle variasjoner i fullføring av videregående 
opplæring. En økning i gjennomsnittskarakteren med 
ett karakterpoeng øker sannsynligheten for å fullføre 
med nesten 30 prosentpoeng. I tillegg til å øke fullfø
ringssannsynligheten, har gode grunnskolekarakterer 
en direkte positiv effekt på arbeidsmarkedstilknytnin
gen. Betydningen av det som skjer i grunnskolen målt 
ved karakternivå og betydningen av det som skjer 
i videregående målt ved fullføring, er av om lag av 
samme størrelsesorden (SØFrapport nr. 03/10).

Barna som benytter seg av leksehjelpstilbudene 
til Røde Kors er mange og forskjellige, og har ulik 
motivasjon for å komme. Mens noen har foreldre som 
er opptatt med jobb, opplever andre at foreldrene 
mangler den faglige eller språklige kompetansen som 
trengs for å hjelpe. Noen elever søker fellesskapet 
som leksehjelpen tilbyr, mens andre igjen rett og slett 
trenger et sted å gjøre leksene. Mange elever setter pris 
på at det serveres et måltid på leksehjelpen.

Leksehjelp videregående skole

«Lærerne forventa så mye av oss, 
og det klarte vi ikke å følge opp. Vi 
var ikke vant til det fra ungdoms
skolen.» 

Elev om overgangen til videregående skole

Røde Kors startet opp med organisert leksehjelp for 
elever på videregående skole i 1992. I starten var til
budet spesielt rettet mot flerspråklige elever, men med 
årene har det blitt et tilbud til alle som ønsker å styrke 
seg faglig. I dag benytter et bredt utvalg av elever seg 
av leksehjelpen, uavhengig av kulturell tilhørighet, 
fagretning eller faglig nivå. Det er allikevel noe høyere 
deltakelse av flerspråklig ungdom. Grunnleggende fer
digheter i norsk muntlig og skriftlig er en forutsetning 
for å gjøre det godt i alle fag, og mange flerspråklige 
ungdommer ønsker hjelp med å forstå ord og uttrykk. 

Så godt som en tredjedel av all ungdom faller fra 
videregående opplæring. Frafallet er spesielt stort på 
yrkesfaglige utdanninger og rammer oftere gutter. 
Mangel på lærlingeplasser, spesielt i konjunkturutsatte 
yrker, er noe av årsaken til at mange ikke fullfører stu
dieforløpet sitt. Vi vet også at barn og unge er spesielt 
sårbare i overgangsfaser når hverdagen slik de kjenner 
den endrer seg. En lang sommerferie eller overgangen 
til en ny skole betyr for mange at nettverk blir brutt, 
nye forventninger stilles, og at det som har vært trygt 
blir borte. Det er viktig å være til stede for ungdom 
når de er som mest utsatt for å droppe ut. 

Leksehjelp moské
Oslo Røde Kors samarbeider med Central Jamaate 
Ahle Sunnat om å tilby leksehjelp. Leksehjelpen hol
der til i ikkevigslede lokaler i moskeen i Motzfeldts
gate. Tilbudet om leksehjelp gis til elever på alle trinn 
på ungdomsskole og videregående skole. Samarbeidet 
har som mål å øke integreringen i Oslo, i tillegg til å 
hindre frafall i skolen. 

Varianter av leksehjelp

Nathalie Lao, Liv Bonan og Ellen Fivelstad hjelper elever på 
Kleppestø barneskole med leksene. Foto: Silje Alvsaker.
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Lekseskaten. Leksehjelp i skatehall  
med Stavanger Røde Kors 
Lekseskaten er et leksehjelpstilbud til ungdommer 
som store deler av sin fritid oppholder seg i Skate
hallen i Stavanger. Hensikten bak prosjektet er å 
motivere skatere til å gjøre lekser. De bruker mye av 
sin fritid i skatehallen, og for noen kan dette fort gå 
utover skole arbeid og karakterer. Majoriteten av ung
dommene som oppholder seg i skatehallen er ung
dom i 6. – 10. klasse med en gjennomsnittsalder på 13 
år. Det hender også at ungdommer fra barneskolen 
deltar og at det kommer ungdommer fra andre steder 
i Rogaland.

Lekseskaten finner sted hver mandag i Stavanger 
 Skatehall. Ungdommene får først servert mat, før 
 leksene skal gjøres. Når leksene er gjort, får de skate 
en time gratis før normal åpningstid i Skatehallen. 
Skatehallen står for og legger til rette for bespising, 
lokaler og den generelle organiseringen. Stavanger 
Røde Kors har ansvar for rekruttering, opplæring 
og kvalitetssikring av de frivillige leksehjelperne til 
Skatehallen. Også andre lokalforeninger har latt seg 
inspirere av lekseskaten, og et tilsvarende tilbud har 
blitt startet opp av Arendal Røde Kors.

Digital Leksehjelp
Digital Leksehjelp er det siste skuddet på stammen i 
utviklingen av leksehjelpen, og viser at lokalforenin
ger i Røde Kors er fleksible og nytenkende når det 
gjelder å tilpasse seg nye behov. Ordningen startet 
opp på bakgrunn av to piloter utviklet i hhv. Stavan
ger og Oslo Røde Kors i 2010, og har høsten 2014, 
ved hjelp av midler fra Utdanningsdirektoratet, blitt 
sammenfattet til ett nasjonalt tilbud som skal betje
nes av frivillige fra hele landet. Digital Leksehjelp kan 
ikke erstatte en sosial møteplass, men det kan utjevne 
en urettferdighet i muligheter for praktisk hjelp og 
opplevelse av mestring i møte med trygge og erfarne 
voksne. Med Digital Leksehjelp håper vi å nå ungdom 
som lever på steder med stor demografisk spredning 
og ikke har mulighet til å møte opp der Leksehjel
pen tilbys; ungdom som lever med psykiske og/eller 
fysiske plager som gjør det vanskelig å komme seg til 
Leksehjelpen; eller ungdom som lever under streng 
kontroll i hjemmet og nektes deltakelse på sosiale 
arenaer utenfor skolen.
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Sommerskole
I Hordaland tilbyr Røde Kors sommerskole i sam
arbeid med fylkeskommunen. Sommerskolen er en 
forlengelse av leksehjelpen og oppstod fordi man på 
leksehjelpen oppdaget at elever som slet på skolen 
ofte hadde problemer i enkeltfag. Sommerskolen har 
vært et tilbud siden 2007, og tilbys nå både i Bergen, 
Askøy og Knarvik. På sommerskolen kan elever og 
lærlinger som enten har strøket i et fag, eller som 
ønsker å styrke seg faglig, få to ukers faglig fordypning 
i skolens sommerferie. Det gis tilbud om avsluttende 
eksamen i fagene matematikk, norsk og engelsk til 
de elevene som følger yrkesrettet opplæring. Dette 
har stor betydning for den enkelte elev som kommer 

seg videre i systemet, men det gir også en betrakte
lig samfunnsøkonomisk besparelse ved at flere elever 
fullfører videregående utdanning.

Mens fylkeskommunen står for den faglige og 
pedagogiske delen av sommerskolen, bidrar Røde 
Kors med frivillige leksehjelpere, lokaler, mat og 
organisering. Mat, frivillighet og høy voksentetthet 
er sentralt i gjennomføringen. I tillegg til skole på 
dagtid vekt legges også det sosiale aspektet, og flere av 
ettermiddagene brukes til felles aktiviteter. Her kan 
elevene oppleve mestring på en annen arena, og venn
skap knyttes på tvers av skoletilhørighet, kulturell 
 bakgrunn, og faglig nivå.

På Intraprenørdagen i juni vant Digital leksehjelp pris for «Årets markedseksperiment» (Arrangør: Ierate AS). Det inspirerer frivillige og 
ansatte til å stå på videre for en gratis og brukervennlig leksehjelp på nett for alle landets unge. En intraprenør er en ansatt som utøver 
entreprenørskap i en etablert virksomhet.
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Røde Kors har vedtatt en strategi for økt mangfold og 
har utarbeidet en mangfoldsveileder som skal bidra til 
at alle ledd i organisasjonen arbeider for økt mang
fold. Her regnes mangfold som et vidt begrep som in
kluderer alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnivå. Røde 
Kors ønsker å bygge organisasjonen ut i fra et mang
fold som gjenspeiler sammensetningen i befolkningen 
for øvrig. Det er derfor en målsetting at alle omsorgs
aktiviteter gjenspeiler nettopp dette mangfoldet. 
Gjennom økt mangfold blir også aktivitetene bedre. 

Vi har utviklet rekrutteringsbrosjyrer for hvordan det 
lokale Røde Kors kan rekruttere til økt mangfold ved 
å samarbeide med minoritetsorganisasjoner, og ved 
å ta direkte kontakt med enkeltpersoner for å bruke 
deres ressurser i Røde Korsaktiviteter. Det er også ut
arbeidet et eget tretimers kurs om mangfoldsarbeid 
i organisasjonen. Mangfoldsperspektivet er innbakt i 
alle kurs på frivillighets og tillitsvalgtsiden.

Frivillige
«Det å få fortelle et par unge 
 somalisk fødte jenter om mennes
kerettigheter, kvinnerettig heter og 
de mulighetene de har i Norge, for 
så å se ansiktet lyse opp på dem 
når det går opp for dem at det er 
mulig å oppfylle drømmene sine, 
det var utrolig fint.» 

Frivillig, Røde Kors Leksehjelp

Det at Røde Kors baserer sin aktivitet på frivillighet, 
gir en ekstra dimensjon til barn og unge som benyt
ter seg av leksehjelpstilbudet. Mange elever uttrykker 
forundring og takknemlighet over at leksehjelperne 
er der fordi de har lyst til å hjelpe nettopp dem. De 
frivillige leksehjelperne er trygge voksne med fag
lig kompetanse som dekker elevens behov og bistår 
elevene med skolearbeidet i «entilen»situasjoner. 
Leksehjelperne er godt representert på tvers av kjønn, 
alder, arbeidstilknytning, yrkesgrupper og kulturell 
bakgrunn. Det at Røde Kors rekrutterer blant både 
studenter, lærere, ingeniører, sykepleiere, forskere, 
håndverkere, arbeidsledige, pensjonister, menn og 

kvinner, unge og gamle er med på å gi kvalitet til 
tilbudet gjennom variert kompetanse og livserfaring. 
Bredden i frivilligheten gjør at elevene, i tillegg til å få 
kvalifisert hjelp til leksene, kan finne gode rollemodel
ler blant leksehjelperne, og slik sett bli inspirert til et 
senere yrkesvalg.

Røde Kors satser på økt mangfold

Røde Kors yter leksehjelp på biblioteket i Sandefjord. Leksehjelper 
Kåre Henning fikk besøk av generalsekretær i Røde Kors, Åsne 
Havnelid.
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Alle som melder seg som frivillig leksehjelper i Røde 
Kors blir møtt av en ansatt tilrettelegger eller en 
 frivillig leder for aktiviteten. Dette gir den frivillige 
anledning til å fortelle litt om seg selv og sin motiva
sjon for å bli leksehjelper. Representanten fra Røde 
Kors forteller om det lokale leksehjelpstilbudet og 
går gjennom instruks for arbeid 
med barn og unge før den frivillige 
blir sluset videre ut i opplæring og 
aktivitet.

Krav til frivillige
Frivillige leksehjelpere i Røde Kors 
må

• gjennomføre intervju og 
 obligatorisk  opplæring

• følge instruks for arbeid med 
barn og unge i Røde Kors

• undertegne og overholde   
etikk og  taushetserklæring

• ha fylt 18 år

• ha IDkort og delta i 
 evalueringssamtale hvert tredje 
år ved fornying av IDkortet

• fremvise begrenset politiattest

Opplæring
Røde Kors tilbyr alle frivillige en 
opplæringspakke, der det inngår et 
fagkurs spesielt utviklet for lekse
hjelpere: 

• Introduksjon til Røde Kors

• Grunnkurs i førstehjelp

• Grunnkurs i psykososial 
 førstehjelp

• Temakurs Leksehjelp 

I tillegg til de obligatoriske kursene, er det også 
 mulighet for å gjennomføre fagsamlinger lokalt der de 
frivillige selv kan komme med ønsker om  faglig påfyll. 
For ansatte frivillighetskoordinatorer ved distrikts
kontorene holdes det nasjonale fagsamlinger i regi av 
hovedkontoret. 

Kvalitetssikring 

Faksimile fra Varden 4. juni 2014.

En frivillig i Røde Kors’ arbeid med barn og unge bidrar til å skape gode 
opplevelser og trygge  rammer i barn og unges hverdag, gjennom aktiviteter 
tilpasset lokale behov.

Fra Røde Kors’ instruks for arbeid med barn og unge.
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Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) samarbei
der med Røde Kors Leksehjelp fordi de har stor tro på 
at leksehjelp kan bidra til at flere kommer seg igjen
nom utdannelsen. NHO bidrar økonomisk og verver 
frivillige leksehjelpere.

Røde Kors har også fått noe utviklingsmidler til 
 Digital Leksehjelp fra Utdanningsdirektoratet og Evry.

Røde Kors hadde i 2014 leksehjelp på 99 forskjellige steder fordelt på alle landets 19 fylker.  
1260 frivillige  leksehjelpere var med på å hjelpe 6446 barn og unge med leksene. 

Samarbeidspartnere og bidragsytere

Tall – spredning av Røde Kors Leksehjelp

Distrikter Antall steder /grupper Antall Antall 
 med leksehjelp frivillige deltakere

Vestfold Røde Kors 5 47 124

VestAgder Røde Kors 6 22 40

Troms Røde Kors 8 93 383

Telemark Røde Kors 5 33 96

SørTrøndelag Røde Kors 3 55 85

Sogn og Fjordane Røde Kors 1 5 15

Rogaland Røde Kors 14 137 871

Oslo Røde Kors 26 317 2822

Oppland Røde Kors 1 16 33

Østfold Røde Kors 3 7 23

NordTrøndelag Røde Kors 5 37 91

Nordland Røde Kors 0 1 0

Møre og Romsdal Røde Kors 2 36 68

Hordaland Røde Kors 23 171 1026

Hedmark Røde Kors 2 23 77

Finnmark Røde Kors 2 10 45

Buskerud Røde Kors 7 65 378

Akershus Røde Kors 13 61 181

AustAgder Røde Kors 2 6 18

Totalt Røde Kors i Norge 127 1142 6376
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