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Nordmenn	er	et	aktivt	folkeferd.	Sportsaktiviteter	til	fjells,	
til	sjøs,	i	skogen	og	inne	i	idrettshaller	over	hele	landet	
året	rundt	løfter	kvaliteten	til	folkehelsen	betraktelig	
både	på	det	fysiske	og	mentale	planet.	Og	det	bør	vi		
som	samfunn	være	takknemlige	for.	Men	ved	å	ta	seg	
ut	tøyer	man	også	kroppens	grenser.	Og	i	blant	vil	man	
tråkke	feil	–	bokstavelig	talt.	En	ting	er	at	konsekvensene	
kan	variere	betraktelig	i	forhold	til	hvor	dette	skjer.	Men	
inngrepene	i	idrettsrelaterte	skader	(uansett	om	det	er	i	
en	idrettshall	eller	på	fjellet)	kan	være	svært	like.	

I	et	leserinnlegg	i	denne	utgaven	av	”Hjelpekorps”	tas		
det	til	orde	for	strengere	krav	til	fysiske	egenskaper	hos	
aktive	hjelpekorpsere	–	ganske	enkelt	for	å	kunne		
prestere	under	fysisk	krevende	aksjoner.	Med	et	nylig	
overstått	ski-VM	og	Birkebeinerrenn	med	mange	utøvere	
og	tilskuere,	et	snart	forekommende	Birkebeinerritt	
samt	mange	andre	aktiviteter	kan	det	være	på	sin	plass	
å	gjenoppfriske	noen	elementære	kunnskaper	innen	
såkalte	idrettsskader	–	også	selv	om	man	ikke	nødvendig-
vis	driver	så	aktivt	med	idrett.	Jane	Vammen	Nordstrand	
er	fysioterapeut	og	frivillig	i	Røde	Kors	Hjelpekorps.	Hun	
gir	oss	en	repetisjon	av	grunnleggende	behandling	ved	
enkle	idrettsrelaterte	skader.

Ikke	all	aktivitet	skjer	i	innrammede	arenaer.	Det	har	
dessverre	vært	en	hektisk	vinter	med	skredulykker	i	fjellet.	
Flere	folk	begir	seg	fortsatt	ut	i	skredutsatt	terreng.	Men	
både	i	Ørsta,	Finse	og	Rjukan	har	aktive	hjelpekorpsere	

trent	og	utdannet	seg	til	å	mestre	nettopp	ekstreme	
aktiviteter	i	høyfjellet.	

Med	en	sen	påske	kan	mange	folk	fristes	til	å	avholde	den	
på	andre	måter	enn	på	fjellet.	Her	vil	kompetanser	innen	
både	redning	i	fjellet	og	mer	idrettspregete	aktiviteter	
kunne	være	viktige.	For	ikke	å	snakke	om	de	mest	basale	
typer	skader:	lange	dager	og	snø	gjør	solen	ekstra	sterk,	
for	mange	begynner	kanskje	livet	ved	sjøen	osv.	

Som	nyansatt	informasjonsmedarbeider	i	hjelpekorps-
seksjonen	og	redaktør	for	”Hjelpekorps”	vil	jeg	benytte	de	
siste	linjene	til	å	understreke	at	jeg	på	sikt	ser	frem	til	å	få	
kontakt	med		mange	dyktige	og	vitende	hjelpekorpsere	
rundt	om	i	Norge.	For	å	skape	et	lærerikt	og	inspirerende	
fagblad	er	det	viktig	med	faglig	stoff	fra	folk	som	utfører	
disse	viktige	jobbene.	Dette	er	derfor	en	invitasjon	til	alle	
lesere	av	Hjelpekorps	til	å	spille	inn	fagstoff	og	historier.	
Det	er	Deres	fagblad,	Deres	mulighet	for	å	komme	til	
orde	med	opplevelser	som	alle	kan	lære	av	–	faglig	som	
personlig.	

God leselyst og god påske!
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Det	ble	mange	og	gode	opplevelser	under	årets	ski-VM,	
og	Nasjonen	sanket	mange	medaljer.	De	som	også,	sett	
fra	mine	øyne,	fortjente	en	medalje	var	alle	de	Hjelpe-
korpsene	med	Oslo	RKH	i	spissen	som	la	ned	et	fantastisk	
arbeid	under	hele	VM.	180	frivillige	har	stått	på	i	noe	nært	
døgndrift	under	ski-VM.	I	tillegg	har	det	vært	en	lang	
planleggingsprosess	som	begynte	allerede	med	prøve-
VM	i	2010.	
Etter	et	vel	gjennomført	VM	er	jeg	spent	på	å	få	høre	
hvordan	det	nye	nødnettet	fungerte	i	praksis.	Dette	er	
første	gang	det	ble	prøvd	ut	i	stor	skala	hos,	oss	og	ut	fra	
tilbakemeldinger	fra	mannskapet	vårt	er	det	noe	som	
tyder	på	at	det	har	vært	en	suksess.	

Vår	og	sommer	er	rett	rundt	hjørnet,	og	vi	har	som	Dere	
vet	en	satsing	på	sjø	og	vannutdanning.	I	år	vil	det	bli		
muligheter	for	alle	å	ta	C	og	B	kurs	på	sjø,	vann	og	elv	
hvor	brorparten	av	utgiftene	vil	bli	subsidiert	av	Lands-
rådet.	Så	det	er	bare	å	melde	sin	interesse	snarest.	Videre
skal	vi	også	prøve	å	kjøre	en	pilot	på	et	nytt	a-Kurs	Sjø.		
Så	her	er	det	også	bare	å	følge	med.	Informasjon	om	de	
ulike	vannredningskursene	vil	bli	sendt	ut	løpende.		
Følg	særlig	med	i	det	månedlige	Infobrevet.	

Men	først	står	påsken	for	tur,	og	jeg	gleder	meg	til	vi	igjen	
etablerer	den	gode	kontakten	med	Distriktssentralene	
og	daglig	mottar	rapporter	fra	de	lokale	korpsene.	Jeg	
håper	at	mange	av	dere	prioriterer	påskevaktene	selv	om	
påsken	er	sen	i	år.	Det	kan	jo	gi	oss	noen	nydelige	solfylte	
dager	på	hyttene.	

til	høsten	er	det	valg	på	nytt	Landsråd,	og	jeg	håper	dere	
finner	gode	kandidater	slik	at	valgkomiteen	kan	legge	
frem	gode	forslag.	Det	er	viktig	at	vi	har	gode	kandidater	
til	Landsrådet.	Enda	viktigere	er	det	at	dere	rundt	i	landet	
engasjerer	dere	i	prosessen.	Det	er	vel	unødvendig	å	und-
erstreke	vesentligheten	av	at	det	er	representanter	fra	
hele	landet	representert	i	Landsrådet.	Landsrådet	er	også	
en	måte	å	samle	mye	og	spredd	kunnskap	på.

Jeg	håper	og	satser	på	at	vi	treffes	på	sentral	Hjelpekorps-
konferanse	i	mai	2011.	Invitasjonen	har	vært	sendt	ut	
med	Infobrevet	i	både	februar	og	mars-utgaven.	Dere	
finner	den	også	på	www.rodekors.no/hjelpekorps.	

Men før det: riktig god påske og lykke til i arbeidet 
frem mot sommeren!

Hilsen			

Jahn	Petter	Berentsen
Landsrådsleder

Kjære hjelpekorpsvenner!

Martin Alex Nielsen
Martin.nielsen@redcross.no

Om	bidragsyterne	i	dette	nummer:

•		Jahn	Petter	Berentsen	er	leder	i	Landsråd	for	Røde	Kors	Hjelpekorps		•		anja	Ellen	Drangsholt	er	frivillig	i	Nittedal	Røde	Kors	Hjelpekorps	

og	deltar	i	Nittedalsrevyen	som	tekstforfatter	og	revyartist		•		arve	austad	er	frivillig	i	Oslo	Røde	Kors	Hjelpekorps		•		Claus	Røynesdal	er		

frivillig	i	Voss	Røde	Kors	Hjelpekorps		•		Eirik	Oksavik	Lockertsen	er	frivillig	i	trondheim	Røde	Kors	Hjelpekorps		•		Emilia	Kongbäck	er	ansatt	

som	fagkonsulent	i	hjelpekorpsseksjonen	i	Norges	Røde	Kors		•		Espen	leiksett	er	Sambandsleder	i	Oslo	Røde	Kors	Hjelpekorps			

•		Jane	Vammen	Nordstrand	er	fysioterapeut	og	aktiv	i	både	Langevåg	og	Selbu	Røde	Kors	Hjelpekorps	samt	nyoppnevnt		i	ressursgruppe	

førstehjelp	og	har	holdt	flere	idrettsskadekurs		•		Jens	Morten	Ørvoll	er	frivillig	i	tromsø	Røde	Kors	Hjelpekorps		•		Olav	a.	Saltbones	er	

fotograf	og	multimediarådgiver	i	Norges	Røde	Kors		•		Røde	Kors	Skien	Mediagruppe	er	en	del	av	Skien	Røde	Kors		•		Sven	Bruun	er	frivillig	

informasjonsmedarbeider	i	Norges	Røde	Kors	Hjelpekorp	og	frivillig	i	Oslo	Røde	Kors	hjelpekorps		•		thomas	Laugerud	er	medlem	i		

Røde	Kors		•		Lars	atle	Skorpen	er	daglig	leder	i	Hordaland	Røde	Kors.	

På den 
andre siden
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Redaktørens skulder etter en stille 
styrkeøkt. De fleste ulykker skjer i 
hjemmet, men konsekvensene  
kan være større ute i felten. 
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“aUUUU!”	Lille	Ola	kommer	gråtende	med	en	vond	hånd	
på	Knøttecup	i	Ålesund,	mens	en	tilskuer	på	ski-VM	kom-
mer	hinkende	etter	å	ha	tråkket	over	i	den	løse	snøen.	De	
proffe	skriker	på	hjelp	i	håndballhallen	i	Larvik	og	Kari	har	
vridd	i	kneet	i	vill	dans	på	rockekonsert.	Dette	er	tilfeller	
som	hjelpekorpsere	står	overfor	både	titt	og	ofte	på	ulike	
sanitetsvakter.	For	det	er	ikke	bare	på	idrettsarrangement	
vi	treffer	på	idrettsskader,	de	skjer	alle	steder	der	menn-
esker	er	i	fysisk	aktivitet.

Idrettskader	defineres	som	skader	som	er	oppstått	på	
grunn	av	idrett	eller	fysisk	aktivitet,	og	skjer	fordi	belast-
ningen	på	vevet	et	kort	øyeblikk	overstiger	vevets	toler-
ansegrense.	Idrettskader	er	den	skadetypen	førstehjelp-
ere	i	Røde	Kors	Hjelpekorps	utsettes	for	oftest,	og	faktisk	
utgjør	idrettsskader	knapt	20	%	av	alle	personskader	
som	behandles	ved	legevakt	i	Norge.	Likevel	er	denne	
skadetypen	noe	som	det	er	stor	usikkerhet	rundt	og		
ofte	lite	opplæring	i	lokalt	i	hjelpekorpsene.	

Vi	deler	ofte	inn	idrettsskader	i	akutte	skader	og	be-
lastningsskader.	Disse	skiller	seg	fra	hverandre	ut	fra	
skademekanismen	og	skadeutviklingen.	akutte	skader	
er	skader	som	plutselig	oppstår	og	har	en	klar	årsak	og	
starttidspunkt.	Belastningsskader	derimot	er	skader	som	
utvikler	seg	over	tid,	eksempelvis	et	tretthetsbrudd.	De	
skadene	vi	treffer	klart	mest	på	i	hjelpekorpssammen-
heng	er	de	akutte	skadene.

Hva skjer i kroppen ved akutte  
idrettsskader
Når	noen	får	en	akutt	idrettsskade,	enten	det	gjelder	
en	overtråkket	ankel,	et	vridd	kne,	et	slag	mot	låret	eller	
annet,	vil	kroppen	reagere	på	dette	med	en	inflamma-
sjon.	Inflammasjon	er	en	ikke-bakteriell	betennelse	lokalt	
i	vevet	som	kjennetegnes	ved	rødhet,	hevelse,	varme,	
smerte	og	nedsatt	funksjon.	allerede	noen	få	sekunder	
etter	at	skaden	inntreffer,	begynner	de	små	blodårene	å	
lekke	slik	at	blank	blodvæske	og	røde-	og	hvite	blodceller	
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Utviklingen av en 
akutt idrettsskade.
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Tekst og foto: Jane Vammen Nordstrand

Idrettsskader		
-	hva	og	hvordan?

Her er det en som har skadet hånden sin i et fall,
 og hjelpekorpseren er på plass. Her er kanskje  
CRIE-prinsippet på sin plass!?

fra	blodet	siver	ut	i	skadeområdet.	For	å	minske	skade-
omfanget	og	rekonvalenstiden,	bør	førstehjelp	ytes	så	
fort	som	mulig.	Målet	med	denne	førstehjelpen	er	først	
og	fremst	å	stanse	blødningen,	dempe	inflammasjonen,	
hemme	væsketilsiving	og	minske	vandringen	av	de	hvite	
blodceller	til	skadeområdet.	

Førstehjelpen - CRIE
Førstehjelp	ved	akutte	idrettsskader	bør	svært	ofte	
utøves	etter	CRIE-prinsippet,	som	også	tidligere	er	blitt	
kalt	RICE.	Prinsippet	er	det	samme,	men	man	har	valgt	å	
stokke	om	på	bokstavene	for	å	få	det	viktigste	først:

C = Compression (kompresjon)

R = Rest (ro,	hvile)

I = Ice (is,	nedkjøling)

E = Elevation (elevasjon,	heving	av	skadestedet)

C = Compression	(kompresjon)
Kompresjonen	er	den	viktigste	delen	av	førstehjelpen	
og	lages	ved	å	legge	en	trykkbandasje	over	skadestedet	
med	en	lang-elastisk	kompresjonsbandasje.	Dette	er	
en	bandasje	som	har	en	elastisitet	som	gjør	det	mulig	å	
strekke	den	til	omtrent	dobbel	lengde.	Når	man	legger	en	
slik	over	skadestedet,	skapes	et	mottrykk	mot	blødnin-
gen	og	inflammasjonen,	noe	som	vil	føre	til	vesentlig	
mindre	hevelse.	For	å	oppnå	best	mulig	effekt	må	denne	
trykkbandasje	legges	stramt	og	sitte	på	i	ca	15-20	min.	
Denne	behandlingen	kan	gjentaes	flere	ganger	de	neste	
par	døgn	og	mellom	disse	periodene	kan	man	bruke	en	
lett	kompresjon	(vanlig	elastiskbind).	

R = Rest (ro,	hvile)
Med	ro	og	hvile,	menes	mest	mulig	ro	og	hvile	for	å	
minske	blodsirkulasjonen	og	dermed	blødningen	og	
væsketilsivingen.

I = Ice (is,	nedkjøling)
På	grunn	av	inflammasjonen	vil	temperaturen	rundt	
skadestedet	øke	etterhvert,	spesielt	det	første	døgnet.	
Nedkjøling	vil	kunne	gi	en	liten	effekt	ved	å	få	blodårene	
til	å	trekke	seg	sammen	ved	overflatiske	skader,	men	
dette	når	ikke	langt	ned	i	vevet.	Derimot	har	det	en	
smertedempende	effekt	på	huden,	samt	en	psykologisk	
effekt.	Nedkjøling	skjer	best	ved	bruk	av	ispose	eller	
lignende.

E = Elevasjon (elevasjon,	heving	av	skadestedet)
Elevasjon	vil	si	at	man	hever	skadestedet	til	over	hjerte-
høyde.	Dette	for	å	minske	blødningen	og	væsketilsiving-
en.	Dette	tiltaket	er	viktig	å	fortsette	med	de	neste	par	
døgn	etter	skaden.

CRIE-prinsippet	kan	benyttes	ved	alle	akutte	muskel-,	
sene-	og	leddbåndsskader,	samt	ved	enkle	lukkede	brudd.	
Dette	dekker	opp	en	stor	andel	av	de	idrettsskadene	dere	
som	førstehjelpere	kommer	ut	for,	så	å	beherske	dette	er	
helt	vesentlig	ved	langt	de	fleste	sanitetsvakter.	Dessuten	
er	idrettsskader	et	stort	og	komplekst	tema	som	ikke	er	
vektlagt	i	grunnopplæringen	av	hjelpekorpsere.	Ønsker	
du	å	bli	mer	trygg	på	din	egen	vurdering	og	behandling	
neste	gang	du	er	på	sanitetsvakt	så	ta	kontakt	med	dis-
triktet	ditt	for	å	høre	når	neste	idrettsskadekurs	går	av	
stabelen.



Planlegging
Hjelpekorpset	har	siden	prøve-VM	i	2010	hatt	en	prosjekt-
gruppe	med	ressurspersoner	som	har	planlagt	korpsets	
innsats.	Denne	gruppen	har	hatt	ukentlige	møter	de	siste	
6	månedene,	og	har	også	samarbeidet	nært	med	selve	
VM-organisasjonen.	Erfaringer	fra	tidligere	samarbeid	
med	Skiforeningen	om	Holmenkollen	skifestival	kom	
også	godt	med	her.

Rekruttering
I	forkant	av	VM	ble	det	kartlagt	hvilke	dager	korpsets	
egne	medlemmer	kunne	bidra	med	vakter,	og	det	ble	
raskt	klart	at	Oslokorpset	ville	trenge	støtte	fra	nabo-	

distriktene	for	å	gjennomføre	denne	store	tjenesten.		
Det	ble	derfor	sendt	ut	tilbud	om	å	hjelpe	til.	Ut	ifra	
bestillingen	på	antall	førstehjelpsposter	og	mannskaps-
behov	kunne	det	settes	opp	vaktlister,	som	så	ble	sendt	
ut.	Mannskapene	kom	fra	hjelpekorps	i	Oslo,	akershus,	
Vestfold	og	Østfold,	samt	to	fra	trondheim.

Teknikk/utstyr
Ski	-VM	var	også	første	gang	det	nye	nødnettet	ble	testet	
ut	av	en	frivillig	organisasjon.	Under	arrangementet	i	
Holmenkollen	ble	sambandssystemet	benyttet	til	all	
radiokommunikasjon	mellom	KO	og	stasjonene	som	var	
plassert	rundt	i	og	utenfor	arenaen.	I	forkant	fikk	derfor	
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Ski	VM	2011	
i	Holmenkollen
VM på ski 2011 i Holmenkollen er over, og Oslo Røde Kors Hjelpekorps har gjennomført en av 
sine største vakttjenester på mange år. Sportslig sett ble det et fantastisk resultat for Norge.  
På samme måte kan vi også oppsummere den innsatsen som ble lagt ned av de frivillige  
mannskapene på førstehjelp- og helsesiden.

Tekst: Anders Oustorp og Sven Bruun | Foto: Sven Bruun

Laget på langrennsarenaen har fått besøk av Ull & Fnugg.

alle	som	skulle	bruke	radiosystemet	kursing	i	hvordan	
systemet	fungerte.	Samarbeidet	med	nødetatene	var	
upåklagelig,	og	ved	hjelp	av	egne	samvirketalegrupper	
(kanaler)	på	sambandet	kunne	både	ambulanse,	brann,	
politi	og	hjelpekorpset	ved	behov	kommunisere	sammen	
oppe	i	Holmenkollen.	til	tider	var	det	svært	hektisk	aktiv-
itet	på	den	interne	Røde	Kors	talegruppen	med	så	mange	
mannskaper	i	aksjon,	men	sambandet	fungerte	upåklage-
lig	under	hele	arrangementet.	Radioterminalene	vil	etter	
VM	bli	fordelt	på	hjelpekorps	rundt	i	regionen.	Ekstra	
sanitetsutstyr	til	7	førstehjelpsposter	og	3	snøscootere	
måtte	også	kjøpes/lånes	inn	i	forbindelse	med	arrange-
mentet	herunder	hjertestartere	og	bårer.

Samarbeid
VM-organisasjonen	stilte	med	frivillige	leger	og	sykeplei-
ere	i	tillegg	til	de	rundt	180	medlemmene	fra	hjelpekorps-
ene.	Disse	ble	fordelt	ut	på	våre	førstehjelpsposter,	ambu-
lanser	og	snøscootere,	og	hadde	med	seg	mer	avansert	
utstyr.	En	skadestue	med	7	sengeplasser	var	bygd	opp	
og	ble	bemannet	av	leger	og	sykepleiere	sammen	med	
mannskaper	fra	hjelpekorpset.	I	tilknytning	til	skadestuen	
var	også	depot	og	sambands-KO.	

Sk
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Fra øvelse i forkant av VM.

Mannskap og ATV trener på transport av  
skadet person opp fra skåla i hoppbakken. 
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1% av Stormbergs årlige omsetning brukes for å gjøre 
verden litt bedre. I 2010 ble kr 1 845 334,- brukt til 
humanitære og samfunnsnyttige prosjekter.

Alle kan søke Stormbergstipendet. Hvert år deles kr 
220 000,- ut for at organisasjonen, fotballaget, firmaet, 
borettslaget eller klassen din skal kunne gjennomføre 
noen av samfunnsansvarsprosjektene dere gjerne vil 
gjennomføre.

Stormberg ble som første sportsgrossist tatt opp som 
medlem av Initiativ for etisk handel (IEH). 
Vår produksjon utenlandsk skal bidra til sunn sosial 
og økonomisk utvikling for våre produsenter og det 
samfunnet de lever i.

25% av Stormbergs medarbeidere skal være rekruttert 
blant mennesker som har problemer med å komme inn 
i arbeidslivet, for eksempel ufaglærte, straffedømte og 
tidligere rusmisbrukere.

Alle Stormbergs produkter er klimanøytralisert med 
FNs godkjente klimakvoter. Stormberg kompenserer 
alle utslipp relatert til sine produkter fra produsent til 
sluttbruker ved å finansiere et vindkraftprosjekt i Nord-
Kina.

Stormberg gir pant på alle sine varer. Lever brukt sports- 
og turtøy inn i en av Stormbergs butikker og få en 
pantelapp.

Les mer om Stormbergs samfunns- og miljø-
engasjement på stormberg.no

Vi vil gjøre verden 
til et litt bedre sted

Gjennomføring
En	typisk	VM-dag	startet	rundt	kl.	åtte	om	morgenen.		
Da	åpnet	skadestuen,	og	de	fleste	mannskapene	møtte	
direkte	i	Holmenkollen,	enten	med	et	av	korpsets	kjøre-
tøy	eller	via	t-banen	som	fungerte	overraskende	bra.	
Etter	briefing	fra	en	i	staben	og	fordeling	av	utstyr,
radioer	og	helsepersonell	fordelte	alle	seg	på	de	forskjel-
lige	stasjonene.	Utover	dagen	dukket	det	så	opp	både	
utøvere	i	løypene,	og	publikum	fylte	opp	området.	Ca.	
400	personer	ble	behandlet	for	mindre	eller	større	skader	
i	løpet	av	VM-ukene.	Utfordringer	og	opplevelser	skiftet	
fra	stasjon	til	stasjon.	Noen	hadde	det	svært	så	folksomt	
rundt	seg,	mens	andre	dekket	opp	treningsaktiviteter,	
hvor	det	var	noe	roligere	aktivitet.	

På	langrennsarenaen	var	det	til	tider	“mye”	stemning,	og	
særlig	mannskapene	som	delte	ut	tepper	i	målområdet	
kom	tett	inn	på	slitne	løpere	som	kom	i	mål.	På	andre	
stasjoner	som	f.eks.	på	VM-haugen	(Gratishaugen)	ble	det	
mer	fokus	på	publikum	og	her	gjorde	is	i	terrenget	sitt	til	
at	det	ble	en	del	bruddskader	på	de	mest	travle	dagene.	
Skiftende	værforhold	gjorde	at	påkledning	ble	viktig,	
men	et	flott	vær	de	siste	dagene	av	konkurransen	gjorde	
også	sitt	til	at	vi	satt	igjen	med	en	fantastisk	opplevelse	
etter	to	hektisk	uker.		

tre	snøskutere	ble	bemannet	de	fleste	dagene	og	vekslet	
på	å	patruljere	løyper	og	publikumsområder	ute	i	skogen,	
og	arenaen	i	nærområdet	rundt	skistadion.	tre	frivillige	
ambulanser	og	en	bil	fra	Oslo	Universitetssykehus	kjørte	
til	tider	i	skytteltrafikk	til	og	fra	skadestuen,	og	det	kan	
ikke	underslåes	at	de	store	folkemengdene	skapte	en	del	
utfordringer	når	det	gjaldt	å	komme	seg	frem	i	området.
De	daglige	oppsummeringsmøtene	viste	at	planlegg-
ingen	hadde	vært	god,	og	det	var	kun	nødvendig	med	
mindre	justeringer	underveis	i	arrangementet.

For	de	fleste	medlemmene	varte	vaktene	til	rundt	17	
på	ettermiddagen,	mens	noen	andre	fikk	en	del	sene	
kvelder	med	opprydning,	oppsummering	og	planlegging	

av	neste	dags	aktiviteter.	Den	siste	natten	ble	det	også	
bemannet	opp	skutere	og	ambulanser.	I	samarbeid	med	
nødetatene	ble	teltområdene	rundt	VM-løypa	patruljert	
hele	natten	igjennom,	og	en	del	frosne	eller	på	andre	
måter	påvirkede	publikummere	ble	tatt	hånd	om.	Her	
samarbeidet	vi	også	med	forsvaret	som	under	hele	VM	
hadde	en	stor	stasjon	på	Frognerseteren,	og	Frelses-
armeen	som	stilte	med	sin	suppebuss	som	varmestue	
utpå	natten.

Innsatsen	fra	medlemmene	var	upåklagelig.	Nesten	samt-
lige	mannskaper	møtte	på	vakt	etter	oppsatt	plan,	noe	
som	er	ganske	utrolig	da	det	enkelte	dager	var	opptil	70	
mennesker	på	vakt!	Hjelpekorpset	høstet	mange	lovord	
om	profesjonalitet	og	organisering	av	tjenesten,	og	det	
tar	nok	en	liten	stund	før	alle	er	tilbake	på	landjorden	
igjen	og	tilbake	i	vanlig	modus.	Mange	erfaringer	rikere	
og	en	flott	opplevelse	både	i	og	utenfor	løypene	gjorde	
dette	til	en	opplevelse	utenom	det	vanlige.		

En stor takk til alle som stilte opp!

Fra øvelse før VM.

Brifing av mannskaper i frivillig-teltet før dagens vakt.

Lars-Otto har oversikten fra  KO.
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Spesialister	på	sykkelritt
Etter snart ti år i sykkelmanesjen har Nittedal Røde Kors Hjelpekorps blitt svært profesjonelle  
på sykkelritt. 11. juni tar de igjen på seg ansvaret for sanitet og førstehjelp under Raumerrittet.

Tekst : Anja Ellen Drangsholt  | Foto: Nittedal Røde Kors Hjelpekorps, Stig Bodin
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De	siste	tre	årene	har	hjelpekorpset	fra	Nittedal	hatt	det	
totale	beredskapsansvaret	under	Raumerrittet.	til	denne	
oppgaven	trenger	de	imidlertid	forsterkninger,	noe	de	er	
så	heldige	å	kunne	hente	fra	omliggende	hjelpekorps	i	
Nannestad	og	Gjerdrum,	Ullensaker,	Oppegård,	Skedsmo	
samt	Brandbu	og	Lunner.	Denne	gjengen,	på	godt	over	
30	mann,	leverer	i	dag	en	svært	profesjonell	sanitets-
pakke	til	rittarrangøren.
De	to	viktigste	forutsetningene	for	å	lykkes	med	opp-
gaven	er	tilstrekkelige	mannskaps-	og	utstyrsressurser	
og	dessuten	et	godt	samarbeid	med	arrangøren.	Økt	
skadeomfang	som	følge	av	at	deltakerantallet	har	økt	
drastisk,	gjør	at	kravene	til	sikkerhet	i	og	rundt	løypa	
blir	større.	Store	deler	av	hovedløypa	går	i	terrenget,	og	
utfordringen	her	er	først	og	fremst	adkomst	for	mobile	
enheter	og	uttransportering	av	eventuelle	skadede.	
Også	på	sambandssiden	er	det	utfordringer	i	forhold	til	
dekningsgraden.

Det	84	km	lange	Raumerrittet,	med	start	og	mål	på	Helle-
rudsletta	i	Skedsmo,	arrangeres	i	år	for	tiende	gang	og	
samler	om	lag	3000	deltakere.	til	arrangementet	hører	
også	løypealternativene	Raumertråkket,	Raumagutua	
samt	et	eget	barne-	og	familieritt.	Med	disse		kommer	
antallet	opp	i	over	4000	deltakere.	Et	så	stort	arrange-
ment,	med	relativt	høy	skaderisiko,	krever	profesjonell	
sanitetsbemanning.	
De	fleste	deltakerne	tenker	ikke	over	at	Røde	Kors	er	
til	stede	og	med	hvilke	ressurser,	men	de	som	får	hjelp	
er	veldig	takknemlige.	Også	arrangøren	er	svært	godt	
fornøyd	med	innsatsen	til	Røde	Kors.	Samarbeidet	preges	
av	profesjonalitet	fra	begge	parter,	med	god	planlegging	
på	forhånd	og	grundig	evaluering	i	etterkant.
Den	siste	tiden	før	rittet	blir	korpskveldene	brukt	til	
forberedelser	med	bla.	oppfriskning	i	behandling	av	
sårskader,	brudd,	nakkeskader	og	bruk	av	nakkekrage.	
Bemanning	av	de	ulike	postene	blir	også	klarert	og	

forberedt.	typiske	skader	under	sykkelritt	er	skrubbsår,	
fallskader	og	ulike	typer	brudd,	og	mange	av	pasientene	
henvises	for	sikkerhets	skyld	til	legevakten	for	videre	
behandling.	Utmattelser,	spesielt	kombinert	med	høy	
temperatur	og	dehydrering,	forekommer	også,	spesielt	på	
ekstra	varme	dager.	Med	utstyr	og	hjelp	fra	radioamatør-
organisasjonen	Norsk	Radio	Relæ	Liga	ble	det	under	
forrige	ritt	benyttet	tracking	av	mobile	enheter.	Disse	
enhetene,	både	ambulanser	og	atV’er	med	bårehengere,	
var	postert	på	de	mest	risikoutsatte	stedene	i	løypa.	
Mannskapene	i	KO	kunne	følge	alle	bevegelser	og	hadde	
full	oversikt	til	enhver	tid.	På	den	måten	ble	responstiden	
vesentlig	redusert.	
Også	under	Kongerittet,	som	ledes	av	samme	arrangør,	
har	Nittedal	Røde	Kors	Hjelpekorps		fått	sanitetsoppdrag-
et.	Løypa	går	stort	sett	i	samme	traséen	som	Raumerrittet,	
så	her	har	man	sluppet	å	finne	opp	hjulet	på	nytt.
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Full oversikt over de mobile enhetene gjør at gutta i KO  
kan koordinere skadetransporten raskt og effektivt. 

Egen sykkelambulanse med sanitetsbamse  
patruljerte familieløypa.

De mest risikoutsatte stedene er ofte på svært ufremkom-
melige steder. Her er en ATV med bårehenger til uvurderlig 
hjelp, men det krever spesielle ferdigheter av mannskapene. 

Utforkjøringer i svært ulendt terreng med stor fart gir høy 
risiko. Flere steder sitter mannskapene klare og venter i  
bunnen av utforkjøringene. 
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Sentralen	ledes	av	Landsrådsleder	Jahn	Petter	Berentsen	
og	er	bemannet	av	medlemmer	av	Landsrådet	for	Hjelpe-
korpet	i	perioden	16.-25.	april.	Bemanningen	vil	få	solid	
faglig	bistand	fra	kommunikasjonsavdelingen	i	Norges	
Røde	Kors.
Informasjonssentralen	vil	hver	dag	forsøke	å	skaffe	seg	en	
oversikt	over	Røde	Kors	Hjelpekorps	sine	aktiviteter	over	
hele	landet.	Det	er	derfor	viktig	at	alle	Hjelpekorps	som	
blir	utkalt	på	aksjon	umiddelbart	melder	fra	til	sin	dis-
triktssentral	(også	om	forvarsel),	og	at	distriktssentralen	
rapporterer	til	informasjonssentralen	på	Gol.	Distrikts-
sentralene	har	ansvar	for	å	holde	lokal-	og	distriktsmedia	
i	eget	distrikt	oppdatert,	mens	informasjonssentralen	på	
Gol	håndterer	alle	riksmedier.	
Det	er	en	sen	påske	i	år	og	derfor	vil	mange	aksjoner	ikke	
nødvendigvis	være	relatert	til	fjellet,	men	også	til	sjøen.	
Uansett	type	aksjon	er	det	viktig	at	rapporteringen	skjer.	
I	forbindelse	med	mars-utgave	av	Infobrevet	er	det	sendt	
ut	informasjon	om	påsken.

Informasjonssentralen	har	døgnvakt.	Hver	natt	sover	
vaktsjefen	på	sentralen,	og	på	dagtid	er	det	også	minst	
en	informasjonsansvarlig	fra	Landsrådet	og	en	presseans-
varlig	fra	kommunikasjonsavdelingen	på	sentralen.
For	tredje	året	på	rad	skal	Informasjonssentralen	daglig	
oppdatere	Røde	Kors	sin	VG-blog	med	oppdateringer	fra	
Påskefjellet,	samt	sende	ut	SMS	til	de	som	abonnerer	på	
dette.	Det	trengs	et	godt	samspill	med	distriktssentralene	
for	å	få	til	dette!

Godt påskeberedskap!

tradisjonen	tro:	Røde	Kors’	
informasjonssentral	på	Gol

Tekst: Martin Alex Nielsen  | Foto: Røde Kors Hjelpekorps
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Husk ICE 
 til påskeferien i år

Mobilt bredbånd fra ICE har unik dekning i Norge,  
og inkluderer bruk over  

hele Skandinavia uten ekstra kostnad.

ICE har overlegen dekning i Norge. Med dekning som omfatter 75% av land
arealet er vi enestående i vårt tilbud til de som ferdes ute i Norges vakre natur, 
enten man er på hytta eller vandrer i fjellet. Våre abonnement inkluderer også 
bruk over hele Skandinavia uten ekstra kostnad. Med vårt unike modem for 
trådløst internett kan du gjøre hytta eller fjellet om til en trådløs sone der flere 
kan koble seg på.

Sjekk dekningen der du er ved å sende SMS med kodeord <dEkNINg> til 08200. 
Tjenesten koster kr 3,–.

Les mer på ice.net

      Ice dekker 91% av norske
husstander, 80% av alle hytter  
og 75% av landområdet. Fri bruk  
i hele Skandinavia inkludert!

»

«
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Fjellskikkprisen 2011
Påskekampanjen	til	Røde	Kors	er	nært	knyttet	til	påske-
beredskapet	på	Golsfjellet.	Påskekampanjen	har	til	hen-
sikt	å	sette	fokus	på	sikkerhet	og	beredskap,	og	i	den	
forbindelse	deles	ut	Fjellskikkprisen.	Hele	Norges	befolk-
ning	har	hatt	anledning	til	å	melde	inn	kandidater,	og	
vinneren	av	Fjellskikkprisen	vil	bli	offentliggjort	under	
den	årlige	pressekonferanse	rett	før	påske	samt	få	utdelt	
fjellskikkprisen.	Nøyaktig	tidspunkt	vil	bli	annonsert	på	

Korsveien	og	på	www.rodekors.no

Påskeberedskap i turløypene.

Kontaktinformasjon  
til informasjonssentralen
	
telefon:	32 07 65 00
E-post:	golsfjellet@rodekors.no

Hvordan abonnere på  
Informasjonssentralens sms-tjeneste?
Send	sms	til	2221	med	kodeord	“påske”	
(med	“a”).

Last	oppdateringer	fra	påskefjellet	hver	dag	
på	vår	blogg	www. rodekors.vbg.no

Hver påske flyttes Røde Kros sitt informasjonsberedskap (nasjonalt og internasjonalt)  
til informasjonssentralen på Gol.
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Ressurssystem

”Ressurssystemet gir korpsene en til enhver tid oppdatert oversikt over utstyr. Det kreves en initial engangsjobb med å legge 
inn utstyret, men det er mye enklere å vedlikeholde i Ressurssystemet enn å fortsette med manuelle lister og Excel-ark som de 
fleste gjør. Etter at man er blitt  kjent med Ressurssystemet  er det veldig enkelt og det er gøy! Jeg deltok i arbeidet under VM på 
Holmenkollen og ser for meg at i en slik sammenheng hadde det vært veldig bra å bruke Ressurssystemet til å søke opp utstyr. 
For eksempel trengte vi hjertestartere, og i fremtiden vil vi kunne bruke systemet til å få tak i ekstra utstyr i nærheten.”  
/Sigbjørn Ljusnes, Undervisningsleder Vestfold Røde Kors.”

Hva sier brukerne?
Geilo	Røde	Kors	Hjelpekorps	er	en	av	de	mest	aktive	bruk-
erne	av	Ressurssystemet.	Gro	anita	Røneid,	som	er	en	
entusiastisk	bruker	har	erfaring	og	tanker	om	systemet.

“Vi har allerede opplevd at Ressurssystemet kan være til stor 
hjelp i aksjoner som krever spesielt utstyr eller kompetanse. 

Under en storøvelse høsten 2010 erfarte vi at utrykning-
spersonell ble sendt til skadestedet i første innsats. Dette 
resulterte i at da de skadde ble fraktet ut fra skadestedet for 
å kjøres videre i ambulanser manglet vi fagpersonell til å 
frakte pasientene videre. I en aksjon kunne KO søkt opp med-
lemmer med erfaring som utrykningspersonell i nærområd-
et og kontaktet de via medlemmenes korps.

Påsken nærmer seg og vi har sett at snøforholdene er 
ustabile og skredfaren stor i store deler av landet. Mange 
hjelpekorps vil være i beredskap i påsken. I en langvarig  
aksjon til fjells trengs det både nytt innsatspersonell, 

scooterførere, scootere, søkestenger, spader, ullpledd.  
Ved behov for flere radioer, GPSer og skredsøkere er det en 
stor fordel at vi i Ressurssystemet kan finne slikt utstyr av 
samme type som korpset allerede har og er vant til å bruke. 
Kanskje telt med mulighet for oppvarming. I et mindre 
korps er det begrenset med ressurser, og behovet for hjelp 
fra andre korps vil fort melde seg. I en slik situasjon kan KO 
få oversikt over hvilke korps i nærheten som har ressursene, 
utstyret og kompetansen som trengs om en slik aksjon  
skulle vedvare.

Vi har og sett nytten av å ha all informasjon om regodkjen-
nig og depot samlet på et sted, slik at flere har tilgang til sist 
oppdatert - og ikke minst samme informasjon. 

Dette systemet blir hva vi brukere gjør det til. Det er vi som 
må sørge for at det er registrert tilstrekkelig informasjon om 
medlemmer, utstyr og kurs til at det kan komme til nytte for 
andre korps.”
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KOMPETANSE 
•	 Sivil	utdanning
•	 Sivil	erfaring	
•	 Sertifikat
•	 Språk
•	 Røde	Kors	erfaring	
•	 Røde	Kors	kurs
•	 Røde	Kors	verv

KuRSVIRKSOMHET 
•	 Kurskatalog
•	 Kurspåmelding

•	 Kursadm:
	 Påmeldingslister	
	 Godkjenning	
	 Kursbevis

uTSTyR/MATERIEll/EIENDOM 
•	 Lagerartikler
•	 Kjøretøy
•	 Medisinsk	utstyr
•	 Etc.

Dette kan du gjøre i Ressurssystemet

•	 Registrering	av	materiell	og	utstyr	–	få	en	oppdatert	oversikt.

•	 Registrering	av	eiendom.

•	 Registrering	av	følgende	kompetanse:	Røde	Kors	kurs,	Røde	Kors	erfaring,		
	 Røde	Kors	verv,	sivil	utdanning,	sivil	erfaring,	sertifikater,	språk.

•	 Søke	i	Røde	Kors	kurskatalog.	

•	 Påmelding	til	kurs.

•	 Kursadministrasjon;	opprettelse	av	nye	kurs,	administrering	av	påmeldingslister,		
	 utsending	av	kursbevis.	Forenkler	administrative	rutiner	for	instruktører	og		
	 kursarrangører	samtidlig	som	det	gir	historikk	og	statistikk	som	kan	brukes	sentralt.	

•	 Søkefunksjon/rapporter	over	materiell/utstyr,	kompetanse	og	eiendom.

•	 administrering	av	hjelpekorpsprøven.	Gir	oversikt	over	hvem	som	tatt	prøven,		
	 gyldighetstid	og	hvem	som	ikke	tatt	prøven.	

•	 Generering	og	utskrift	av	Røde	Kors-CV	for	det	enkelte	medlemmet.

Ressurs, hva for no’?
Ressurssystemet	skal	møte	behovet	med	å	registrere	
og	holde	oversikt	over	de	tilgjengelige	beredskapsres-
sursene	i	Røde	Kors	-	både	materiell/utstyr,	kompetanse	

og	kursadministrasjon.	Ressurssystemet	forenkler	og	
reduserer	administrative	oppgaver	i	alle	ledd	i	organisa-
sjonen.	Ressurssystemet	er	tilgjengelig	for	medlemmer	i	
Røde	Kors,	mens	kurspåmelding	er	åpent	for	alle.

Slik kommer du i gang

NB: Får	du	problemer	–	send	en	e-post	til:	 
ressurssystemet@redcross.no
	
Husk	at	du	må	være	medlem	(ha	betalt	kontingent)	samt	
ha	en	e-postadresse	registrert	hos	medlemskontoret	før	
du	kan	bli	bruker.

1.	Gå	inn	på	webadresse:	http://ressurs.redcross.no/ 

2. Opprett	en	egen	bruker	

3. Når	du	er	pålogget:	Gå	inn	på	”Hjelp”	i	venstremenyen.	
	 Der	finner	du	brukerveiledning,	skjermfilmer	og		
	 generell	informasjon.	

På	tide	å	få	orden	og	oversikt	på		
materiell,	utstyr	og	kursvirksomhet?	
Da er Ressurssystemet din venn!

Tekst : Emilia Kongbäck og Morten Fleisher

Det	pågår	en	satsing	rundt	om	i	distriktene	
for	å	få	totaloversikter	over	utstyret	vi	har	i	
organisasjonen.	Mange	hjelpekorps	rundt	
om	i	landet	har	allerede	registrert	sine	
materielle	ressurser	i	Ressurssystemet.		
Det	forenkler	samarbeidet	mellom	korps-
ene	og	gir	hvert	enkelt	korps	en	tydelig	
oversikt	som	er	enkel	å	oppdatere.	

Ved	større	katastrofer	og	hendelser,	eller	
når	flere	hjelpekorps	blir	involverte,	så	er	
Ressurssystemet	et	veldig	bra	verktøy	for		
å	finne	det	materiell	man	har	behov	for.	

legg inn deres utstyrslister før påske!
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Selv	om	det	startet	med	snøvær,	så	tittet	solen	frem	på	de	
fleste	kursdagene	fra	en	skyfri	himmel.		Dette	skapte	en	
flott	stemning	i	fjellet,	men	det	gjorde	også	at	deltagerne	
fikk	noen	ekstra	utfordringer,	særlig	nattestid.	Med	ned	
til	30	minusgrader	på	natten	ble	nok	soveposelivet	en	ny	
opplevelse	for	mange	av	deltagerne	på	vinter	C	kurset,	
som	tilbrakte	3	netter	i	telt	på	høyfjellet.	Den	første	natt-
en	var	det	også	nærmere	stiv	kuling,	slik	at	lavvoene	fikk	
kjørt	seg	i	vindkastene.
Også	Vinter	B	kurset	fikk	brynt	seg	et	par	netter	ute,	og	
mindre	snø	enn	normalt	gjorde	at	det	var	en	utfordring	
å	finne	skavler	å	grave	seg	ned	i.	Snøhule	utgikk	derfor	til	
fordel	for	en	kantgrop.	Når	fotograf	Sven	og	tom	Ivar	fra	
kurskomiteen	var	på	en	liten	visitt	natt	til	lørdag,	var	det	
forholdsvis	enkelt	å	finne	leirplassen,	da	veilederne		
hadde	valgt	å	slå	leir	midt	i	skutersporet	for	raskt	å	få		
opp	sitt	telt.	
Snøforholdene	satte	også	sitt	preg	på	skuter	B-kurset,	
som	til	vår	store	forundring	kunne	melde	at	de	ikke	

hadde	måttet	grave	løs	skuteren	en	eneste	gang	i	løpet	
av	kurset.	Så	til	neste	år	får	vi	håpe	at	værgudene	er	litt	
mer	generøse.
Skredkurset	er	som	kjent	også	avhengig	av	at	kong	vinter	
har	satt	sine	spor	i	skråningene,	men	som	bildene	viser,	
så	fikk	også	denne	gjengen	nok	av	utfordringer	gjennom	
helgens	trening	og	undervisning.	
De	enkelte	kursene	hadde	stort	sett	hvert	sitt	opplegg	
gjennom	langhelgen,	selv	om	trening	på	snøkjøring	
naturlig	nok	involverte	de	fleste.	Søndagen	ble	alle	samlet	
til	en	stor	felles	skredøvelse.	Under	kyndig	faglig	ledelse	
fra	deltagerne	på	skredkurset,	kommanderte	B-kurset	
deltagerne	fra	C-kurset	rundt	i	skredet,	mens	skuterkurset	
sto	for	transporten	til	og	fra,	og	hjalp	til	som	mannskaper.
Etter	øvelsen	var	det	tid	for	evaluering	av	deltagerne,	
nedpakking	av	utstyr	og	starting	av	biler	som	ikke	alle	
var	like	enkle	etter	noen	netter	i	kulda.	Mange	erfaringer	
rikere,	en	ny	dose	kunnskap	og	med	mange	nye	venner	
satte	deltagerne	kursen	hjemover.
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Vinter	kurs	på	Rjukan
Årets vinterkurs for Region Øst ble arrangert på Rjukan Fjellstue i Telemark. Nesten 80 kurs-
deltagere, instruktører, veiledere og stab var samlet i og rundt den tradisjonsrike fjellstuen. 
Deltagerne var fra hele regionen, i tillegg til noen gjestedeltagere fra Agderfylkene.

Tekst : Sven Brunn  | Foto: Sven Brunn og Arve Austad

Kursdeltagere i aksjon under skredøvelsen

På skutertur.

Skredkurset på leting.

Vinter B graver kantgrop.
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Anne Margrethe Røren viser vei.

Emm Sommerfelt og Id
a Laukvik.



”En så stor andel frivillige i redningstjenesten er ganske 
unikt, også i internasjonal sammenheng, og det er viktig for 
oss i Politiet at alle ledere er godt skikket for rollen, slik at 
vi løser oppdragene sammen på en gunstigst mulig måte”,	
legger	Runar	til.

”Det er vel knapt en uke i året at ikke vi på Hovedred-
ningssentralen er i kontakt med et eller flere Røde Kors 
Hjelpekorps i samband med innsats i en søks- eller red-
ningsoperasjon” sier	Nils	Ole	Sunde,	redningsleder	ved	
Hovedredningssentralen	for	Sør-Norge	på	Sola.	

”Jeg har selv deltatt på Finsekurset, det har vel alle red-
ningsledere på HRS, og vet hvilken viktig betydning denne 
opplæringen har for ledere i alle deler av redningstjenesten 
i Norge. Når noen er i nød i Norge, er mye av redningsarbeid-
et organisert som en nasjonal dugnad, et unikt samvirke 
mellom offentlige og frivillige aktører, som gir oss en svært 
god kapasitet til å kunne yte nødvendig innsats over hele 
landet på kort tid”,	sier	Nils	Ole.

”å løse oppdraget og ta vare på eget personell er hovedopp-
draget til alle operative aksjonsledere i Røde Kors Hjelpe-
korps, og dette er hovedfokus på Finsekurset”, sier	Lars	atle	
Skorpen,	fagleder	på	Finsekurset.	

”Her får deltagerne opplæring i lederskap og aksjonsledelse 
etter operative prinsipper som er lik, uansett hvor deltageren 
senere skal lede aksjoner. ”Vi er på Finse for å gi deltagerne et 
mangfoldig læringsmiljø, der klima kan gi alle en del ekstra 
utfordringer å håndtere. Vi har instruktører og fagpersoner 
fra Politiet, fra Hovedredningssentralen og fra mange deler
av Røde Kors, slik at alle aktørers behov blir ivaretatt i opp-
læringen. Vårt inntrykk er at både samarbeidsaktørene 
og deltagerne synes dette er en oppskrift som virker godt”,  
avslutter	Lars	atle.

Artikkelen er opprinnelig skrevet til Ukeposten, nyhetsbrevet 
til Hordaland Røde Kors Hjelpekorps.
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”Når deltagerne reiser hjem herfra, skal de oppleve seg godt 
i stand til å ta ledelse over ett eller flere hjelpekorps i søks- 
eller redningsoperasjoner under særlig vanskelige forhold”, 
sier	arild	Himle	FRa	Voss	Røde	Kors	og		kursleder	de	siste	
14	årene.

”I Røde Kors håper vi at befolkningen bruker den fantastiske 
naturen vi har i Norge så mye som mulig, men vi håper sam-
tidig at alle tenker seg om, slik at man unngår situasjoner 
der man setter seg selv i fare og våre mannskaper blir kalt 
ut”,	forteller	Jahn	Petter	Berentsen,	Landsrådsleder	for	
Norges	Røde	Kors	Hjelpekorps.	

”Samtidig er det viktig at vi har kompetanse og kapasitet til 
å rykke ut og skape gunstigst mulige løsninger i en situasjon, 

når alarmen går. Finsekurset er en av våre viktigste kurs i en 
slik sammenheng, her lærer deltagere fra Røde Kors og de 
offentlige redningsetatene ledelse av kompliserte aksjoner 
under vanskelige forhold. Jeg tror vi vil se enda større behov 
for Røde Kors Hjelpekorps i årene som kommer enn vi har 
gjort i årene som ligger bake oss, og da trenger vi dyktige 
operative aksjonsledere”, sier	Jahn	Petter.

”Røde Kors er en av de viktigste innsatsfaktorene i rednings-
tjenesten i Norge, og sammen med andre organisasjoner 
innen frivillig sektor, som f.eks. Norske Redningshunder, 
utgjør Røde Kors en sentral del av den kapasiteten vi har 
på dette viktige området i Norge”,	forteller	Runar	Heggen,	
politioverbetjent	ved	Rogaland	Politidistrikt	og	sentral	i	
staben	på	Finsekurset.	

Finsekurset	
–	fjellredning	på	høyt	plan
Finsekurset 2011 er ferdig. Det er det 52. året dette kurset arrangeres og i år var det 25 deltagere 
på A-kurset (9 døgn) og 27 deltagere på B-kurset (5 døgn).

Tekst: lars Atle Skorpen | Foto: Horsaland Røde Kors Hjelpekorps
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e Landsrådsleder Jahn Petter Berentsen 

understreker det høye nivået på kurset. 

Finsekurset	kull	2011	–	med	veiledere	
og	deler	av	kursstaben.

18



Leder	for	ressursgruppe	skred	i	Norges	Røde	Kors	Hjelpe-
korps	tor	andre	Skjelbakken	utfordret,	og	medlemmer	av	
ressursgruppe	skred	i	Norges	Røde	Kors	Hjelpekorps	Jan	
Peder	Hoggen	i	Volda/Ørsta	tok	tak	i	den	tekniske	gjenn-
omføringen.	Det	deltok	folk	fra	Røde	Kors,	NaRG,	Norsk	
Folkehjelp,	Norske	Redningshunder,	Politihøgskolen	og	
Luftambulansen.	
Søk	og	redning	av	skredtatt	i	terreng	som	krever	sikring	
og	heising/utfiring,	søk	med	hundeekvipasje	i	terreng	
som	krever	sikring	og	heising/utfiring,	og	veilednings-
metodikk	i	skredredning/førsteinnsats	var	de	tre	over-
ordnet	utfrodringene	det	skulle	finnes	løsninger	på.	
Det	ble	en	fantastisk	samling,	og	alle	var	selvsagt	enige	
om	at	vi	ikke	må	vente	tjue	år	til	neste!

Mulighetsvinduet
Standalshytta	er	et	fabelaktig	utgangspunkt	for	vinterakt-
iviteter	og	skredpønsking.	I	år	var	vi	nesten	50	personer.	
tidligere	har	dette	vært	en	samling	for	bare	hjelpekorps-
ere,	men	i	år	mente	leder	for	ressursgruppe	skred	tor	
andre	Skjelbakken	at	vi	måtte	ta	tak	i	problemstillinger	
i	bratt	terreng.	Dermed	åpnet	mulighetsvinduet	seg,	og	
alle	aktører	i	skred-Norge	ble	invitert.

Gode rammer for utvikling
Ørsta	hadde	hatt	3	uker	med	dårlig	vær,	men	gjestfri-
heten	viste	seg	frem	med	fabelaktig	vær	i	de	tre	dagene	
samlingen	pågikk.	Det	var	sol	fra	skyfri	himmel,	nye	utfor-

Metode-	og	veiledersamling	
skred	–	mange	erfaringer
klokere
Skredmiljøet i Norges Røde Kors Hjelpekorps samles årlig til en metode- og veiledersamling. 
Skredredningsmiljøet i Norge samles derimot sjeldent. Siste gang alle frivillige aktører var  
samlet var for 20 år siden. Dette er for lang tid. 10. - 13. februar 2011 la Standalshytta i Ørsta 
rammene for en slik samling på nytt.

Tekst
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dringer	og	problemstillinger	å	ta	tak	i	og	en	svært	komp-
etent	og	motivert	gjeng	som	inntok	Sunnmørsalpene.	
Vi	delte	oss	inn	i	3	grupper.	Den	første	hadde	som	utfor-
dring	å	finne	metoder	til	bruk	for	å	søke	i	skred	i	bratt	
terreng	med	hund.	Den	andre	gruppen	hadde	som	ut-
fordring	å	søke	og	redde	pasienter	i	skred	i	bratt	terreng.	
Den	siste	gruppen	skulle	diskutere	metodikk	for	veiled-
ning	i	førsteinnsats	og	kameratredning.	Vi	flyttet	skred-
beredskapen	flere	fot	med	disse		problemstillingene	på	
bordet.	Det	var	godt	å	komme	videre	i	redningsarbeidet.	
Hver	av	oss	driver	jo	med	å	finne	gode	løsninger	for	ulike	
redningssituasjoner.	Når	vi	samles	har	vi	mulighet	til	å	
lære	av	hverandre	og	å	stikke	hodene	sammen	for	å	finne	
enda	bedre	løsninger	enn	vi	klarer	aleine.	Det	er	også	vik-
tig	å	bli	enige	om	metoder	slik	at	vi	ikke	bruker	unødven-
dig	tid	på	slikt	underveis	i	en	redningsaksjon.	Dessuten	
gir	det	et	totalt	løft	på	den	nasjonale	beredskapen	at	vi	
dykker	litt	ned	i	problemstillinger	og	metodikk	årlig.	Grep	
og	løsninger	som	var	glemt	siden	i	fjor	bobler	til	overflat-
en	igjen,	og	ting	sitter	litt	bedre	i	fingrene	når	aksjonene	
kommer.

Høy motivasjon
Det	er	fantastisk	å	samle	en	slik	spesialisert	ressurs	årlig.	
Noen	har	mange	skred	å	jobbe	med	i	løpet	av	året	-	andre	
har	ingen.	allikevel	holdes	det	en	høy	beredskap	og	vises	
en	utrolig	interesse	og	faginnsikt	over	hele	landet.	Det	er	
imponerende,	spesielt	for	de	som	sjeldent	eller	aldri	har	
vært	i	et	virkelig	skred.	Dette	sier	mye	om	motivasjonen	
og	ryggraden	i	den	norske	frivillige	redningsbereds-
kapen.

Metodeutvikling
Erfaringene	fra	arbeidet	vil	bli	summert	opp	og	lagt	ut	
på	nettet.	Det	vi	kan	si	foreløpig	er	at	samlingen	var	en	
suksess.	Både	i	den	forstand	at	det	er	tjue	år	siden	vi	var	
samlet	på	et	brett	i	skredrednings-Norge,	og	at	vi	følte	at	
vi	hadde	fått	åpnet	mulighetsvinduet	slik	at	vi	ser	at	det	
går	an	å	redde	der	vi	ikke	har	vært	før.	Ferdselsmønstrene	
til	folk	tilsier	at	vi	må	forberede	oss	på	å	måtte	redde	på	
plasser	som	er	bratt.	Nå	har	vi	en	erfaring	og	kanskje	også	
noen	gode	metoder	for	dette.

Fagkurs skred
Neste	store	happening	for	skredmiljøet	i	Norges	Røde	
Kors	Hjelpekorps	er	fagkurs	skred	i	Lyngen	i	uke	11.		
Samlinga	på	Ørsta	gir	god	fart	inn	mot	fagkurset	og	gjør	
at	stab,	instruktører	og	veiledere	skal	kunne	levere	et	
veldig	bra	kurs.	De	som	skal	delta	kan	glede	seg.	Kanskje	
kommer	det	noen	nye	fiffige	scenarier	på	øvelsene	som	
følge	av	metodesamlinga	på	Ørsta?	

Det var ikke noe å utsette på ”klasserommet”.

Se og lær.

Redning når det blir 
skikkelig bratt.
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Tekst:  Gisle Havstein | Foto: Tormod Eldhorn og Eirik Oksavik lockertsen



Det	er	en	stadig	økende	ferdsel	med	ski	og	snowboard	i	
krevende	lende.	Det	forventes	at	dette	vil	kunne	med-
føre	en	økning	i	antall	redningsaksjoner	i	skred	der	både	
mannskap	og	hunder	utsettes	for	en	større	risiko.	Ut	i	fra	
dette	er	det	viktig	å	redusere	risikoen	ved	å	analysere	
situasjonen	og	foreta	sikringstiltak	som	gjør	at	disse	red-
ningsoppdragene	foretas	på	en	så	sikker	måte	som	mulig.	
På	metodeseminaret	på	Standalshytta	deltok	medlem-
mer	fra	NaRG,	Norsk	Folkehjelp,	Norske	Redningshunder,	
Politihøgskolen	og	Røde	Kors.	Vi	kom	frem	til	metoder	
som	bygger	på	etablerte	prinsipper	om	sikring	jfr.	
prosedyrehåndboken	til	NaRG.	Likeledes	ble	det	lagt	vekt	
på	at	det	skulle	være	så	enkelt	som	mulig	slik	at	man	med	
en	kort	innføring	kan	bruke	metodene	i	samhandling	
med	hundeekvipasjer	som	ikke	har	inngående	kjennskap	
og	erfaring	med	sikring	i	krevende	lende	fra	tidligere.	

Metodesettet	bør	nå	innøves	hos	lokale	aktører	for	at	
dette	skal	kunne	bli	en	ressurs	i	redningstjenesten.	De	
som	deltok	på	seminaret	kan	med	fordel	ta	initiativ	til	å		
få	metodene	prøvd	og	øvd	lokalt.	

Søk	i	bratt	lende	med	hund	

Tekst:  Gisle Havstein og Mats Hjelle | Foto: Jens Morten Øvervoll

Søk i bratt lende med hund.

Redning i skred i bratt lende.
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I forbindelse med metode- og veiledersamling skred i Ørsta 10. 13. februar ble det avholdt et 
eget seminar rundt temaet søk i bratt/krevende lende med hund.
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Brannavtalen
Røde	Kors	Skien	Hjelpekorps	har	en	unik	samarbeids-
avtale	med	Skien	Brannvesen.	Vi	er	vel	det	eneste	hjelpe-
korpset	i	landet	som	har	en	slik	avtale.	Helt	fra	1957	har	
korpset	vært	reservebrannmannskap	for	Skien	kommune,	
men	først	i	1982	ble	avtalen	utvidet	slik	at	noen	medlem-
mer	går	med	personsøker	på	seg	og	kan	rykke	ut	i	løpet	
av	kort	tid.	

Hjelpekorpset	i	Skien	er	en	del	av	Skien	Brannvesens	faste	
bakvaktsordning.	Det	vil	si	at	hjelpekorpset	til	en	hver	tid	
har	5	mann	på	vakt	for	å	assistere	Skien	Brannvesen	ved	
bygningsbranner,	skogbranner	og	større	ulykker.	Opp-
gavene	på	brannstedet	er	mange	og	varierte,	men	noen	
av	oppgavene	kan	være	utvendig	slukking,	slangeutlegg,	
bytting	og	kontroll	av	pressluftapparater.	Vaktordningen	
er	basert	på	hjemmevakter	der	hver	og	en	på	vaktlaget	

Skien	Røde	Kors	Hjelpekorps
Røde Kors Skien Hjelpekorps ble startet 25. juni 1943 med Gjerpen Røde Kors som moderfor-
ening. Gjerpen Røde Kors var moderforening fram til 1947 da Skien RK ble startet. Bak starten 
stod speiderbevegelsen og en av hovedoppgavene i tillegg til vanlige hjelpekorpsoppgaver var 
å være sanitetsmannskaper for gutta på skauen i tilfelle disse kom i kamp. I denne tiden var 
korpset tilsluttet Det Sivile Luftvern og Mil.org. som sanitetsmannskaper.

Tekst og foto : Røde Kors Skien Mediagruppe
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blir	varslet	via	personsøker.	Vi	har	da	15.	min	fra	alarmen	
går	til	vi	skal	ut	med	egen	mannskapsbil	fra	Røde	Kors	
huset.	Hvert	vaktlag	består	av	5	mannskaper	som	har	vakt	
hver	4	uke.	Branngruppa	har	øvelser	sammen	med	Skien	
Brannvesen	noen	ganger	i	løpet	av	året.

Sminke- og markørgruppe
Hjelpekorpset	har	en	sminke-	og	markørgruppe	som	
deltar	på	øvelser,	kurs	osv.	Sminke-	og	markørgruppa	i	
hjelpekorpset	har	et	samarbeid	med	Norward	Sikkerhets-
senter	på	Rafnes	hvor	vi	sminker	skader	og	stiller	med	
markører.	Vi	deltar	også	på	øvelser	som	kjøres	av	politi,	
ambulanse	og	brannvesen.

Sanitetsvakter
Skien	Røde	Kors	har	flere	faste	sanitetsvakter	i	året.	Hver	
søndag	i	vinterhalvåret	er	vi	i	skiløypene	på	Svanstul	nord	
i	Skien	og	henter	slitende	skiløpere,	lar	de	som	er	kalde	
få	varme	seg	litt	i	hytten	vår	før	de	fortsetter	videre,	eller	
svarer	på	spørsmål	angeånde	hvor	di	fine	løypende	lig-
ger	eller	andre	ting	folk	lurer	på.	Vi	har	også	faste	vakter	
på	Klosterskogen	travbane,	hvor	vi	stiller	opp	på	hvert	
eneste	løp	hele	året	med	ambulanse	og	mannskaper.	Den	
siste	faste	vakten	vår	er	for	fotballaget	ODD	Grenland.	Der	
deltar	vi	på	både	serie-	og	cup-kamper	uansett	vær	hele	
fotballsesongen.	I	tillegg	til	dette	får	vi	mange	oppdrag	
i	løpet	av	året	som	idrettsarangementer,	konserter,	festi-
valer	og	liknende.		

Vi	kan	stille	opp	med	ambulanse,	redningsbiler,	sanitets-
personell,	dykkere,	snøscootere,	båt	og	en	atV	i	nær	
fremtid.		Der	det	finnes	folk	stiller	hjelpekorpset	opp.

Dykkergruppa
Dykkergruppa	til	Skien	Røde	Kors	Hjelpekorps	ble	eta-
blert	i	1953.	Siden	den	gangen	har	beredskapet	vårt	økt	
kraftig.	Vi	er	i	skrivende	stund	ni		fullverdige	dykkere	og	
to	aspiranter.	Vi	har	hjemmevakt	365	dager	i	året	hele	
døgnet	og	vi	blir	alarmert	fra	enten	112-sentralen	i		
telemark	eller	110-sentralen	i	telemark	via	sms.	Vi	har		
da	en	responstid	på	15	minutter,	men	er	ofte	ferdig		
skiftet	og	reist	før	den	tiden	har	gått	ut.	

Når	alarmen	går	er	det	om	å	gjøre	å	komme	seg	raskest	
mulig	til	Røde	Kors-huset	I	Skien,	få	på	seg	utstyret	og	
sette	seg	i	bilen.	Vi	fikk	høsten	2010	en	ny	dykkerbil	med	
plass	til	fem	dykkere	og	to	mannskaper.	Vi	dekker	hele	
telemark	fylke	pluss	området	fra	arendal	i	sør	til	Dram-
men	i	Nord.	Blir	avstanden	for	stor	blir	to	dykkere	hentet	
i	luftambulanse	og	fløyet	direkte	til	ulykkesstedet.
Dykkerne	i	Skien	Røde	Kors	disponerer	to	biler	med	
spesialtilpassede	seter	som	dykkerne	kan	sitte	i	med	ut-
styret	på,	en	båt	og	en	aquaSaver.	Vi	er	ute	og	trener	hver	
mandag	i	vann	med	sterk	strøm,	som	er	noe	av	det	mest	
krevende	man	kan	dykke	i.	Om	vinteren	trener	vi	også	
mye	med	is-dykking.	

Branngruppa.

Dykkergruppa på vinterøvelse.
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Rekruttering	i	
Røde	Kors
I	Røde	Kors	Hjelpekorps	sentralt	som	lokalt	jobbes	det	
med	å	øke	rekrutteringen	av	nye	medlemmer.	Her	er	det	
like	viktig	å	ta	vare	på	medlemmer	som	allerede	har	vært	
med	en	stund	og	innehar	kunnskap	og	kompetanser	som	
de	nye	kan	lære	av.	Sammen	er	man	sterk.	Men	skal	man	i	
fremtiden	ha	som	mål	at	Røde	Kors	hjelpekorps	fortset-
ter	sin	stolte	redningshistorie	og	stiller	frivillig	opp	for	å	
hjelpe	andre,	da	må	det	tenkes	nytt.

Når	hjelpekorset	er	ute	på	oppdrag	for	Justisdeparte-
mentet	så	er	det	som	frivillige	og	uten	lønn.	Dette	er	en	
god	tradisjon	som	også	bør	følges	i	fremtiden,	da	man	i	
Norge	har	en	stolt	tradisjon	som	er	tuftet	på	frivillighet	i	
generasjoner.	Men	det	ønskes	å	stille	følgende	spørsmål	
som	det	bes	at	ledelsen	i	Røde	Kors	Hjelpekorps	og	valgte	
ledere	i	distriktene	tar	en	debatt	om:	lønnsutgiftene,	som	
Justisdepartementet	sparer	ved	at	Røde	Kors	Hjelpekorps	
stiller		på	oppdrag,	kunne	benyttes	til	en	uniformert	
medlemspakke	som	tilbys	både	nye	og	eksisterende	
medlemmer	i	form	av	Goretex-jakke/bukse,	uniforms-

jakke/bukse,	lue,	vinterhansker,	Natogenser,	Vinjegenser,	
sett	med	ullundertøy,	sokker,	støvler,	aksjonssekk	20	liter.

totalt	sett	vil	det	bli	en	stor	kostnad	for	Justisdeparte-
mentet	i	startfasen	av	et	slikt	prosjekt,	men	deres	ansatte	
i	nødetatene	får	tildelt	arbeidstøy	for	de	samme	oppdra-
gene	som	Røde	Kors	Hjelpekorps	deltar	på.	Samtidig	vil	
man	bidra	til	økt	rekruttering	og	anerkjennelse	av	den	
frivillige	redningstjenesten.	Den	profesjonelle	redning-
stjenesten	aldri	vil	kunne	ha	samme	mulighet	til	å	få	så	
mange	ut	på	oppdrag	som	Røde	Kors	Hjelpekorps	ved	en	
aksjon	eller	større	ulykke/katastrofe.

Ved	å	dele	ut	en	slik	uniformert	medlemspakke	må	det	
være	et	krav	at	medlemmer	er	operative	i	en	forening	i	
henhold	til	vedtekter	og	lover	for	Røde	Kors	Hjelpekorps.	
avslutter	man	sin	tjeneste	skal	medlemspakken	leveres	
tilbake,	utstyret	renses	og	utleveres	til	nye	medlemmer.

Dette,	tror	jeg,	kan	være	med	på	å	bidra	til	økt	rekrut-
tering	av	nye	medlemmer.	Og	ved	å	tilby	det	samme	til	
eksisterende	medlemmer	signalerer	man	at	man	faktisk	
ønsker	disse	medlemmer	i	Hjelpekorpset.	I	tillegg	vil	man	
også	få	en	helhetlig	uniformsprofil	i	Hjelpekorpset.

Med	Røde	Kors	Hilsen
thomas	Laugerud	–	Lillegutt
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Biler og utstyr

Skien Røde Kors Hjelpekorps disponerer  

fortiden 4 biler en båt to snøskutere og  

en kohenger som vi har parkert i garasje- 

anlegget under hjelpekorpshuset vårt. 

utstyret er fordelt på denne måten.

•	 Bil 1:	Wolksvagen	transporter	som	er	bygd		
	 som	ambulanse,	denne	brukes	som	bårebil		
	 på	sanitets	vakter.

•	 Bil 2: toyota	Hiace	10	seter	som	brukes	som		
	 mannskapsbil	og	har	båreplass.

•	 Bil 3: Mercedes	Benz	Sprinter	som	er	innredet		
	 dykkerbil,	denne	er	laget	spesielt	opp	mot		
	 dykkergruppa	vår.

•	 Bil 4: toyota	Hiace	8	seter	med	båreplass	som	
	 brukes	som	mannskapsbil	samt	som	korpsets		
	 brannbil.

•	 Korpset	har	to	Artic Cat	snøskutere	som		
	 blir	brukt	på	vakter	på	Svanstul	og	under		
	 aksjoner	der	denne	typen	kjøretøy	er		
	 etterspurt.

•	 Korpset	disponerer	en	Buster aluminiumsbåt		
	 og	en	Tysse skaphenger	som	brukes	som		
	 kohenger	på	aksjoner.	
	

FAKTA	om	RKH	Skien

•	 Etablert	i	1943.

•	 147	medlemmer	hvorav	55	er	svært	aktive.

•	 Base	i	Skien,	eget	hus	med	storsal,	flere	møterom,		
	 loftstue,	garasje	med	plass	til	4	biler,	dykkerrom	
	 og	brannrom	i	tillegg	til	noen	kontorer	og	en	
	 tilleggs	garasje.

•	 Disponerer	hytte	på	Svanstul	som	base	for		
	 vinter	aktiviteter.

Vi	fikk	i	januar	2011	godkjent	to	arbeidsdykkere	hos	
Politiet	i	telemark,	og	i	tillegg	til	å	drive	med	livreddende	
dykking	kan	vi	også	påta	oss	andre	dykkerjobber	nå.

Førstehjelpskurs
Røde	Kors	Skien		holder	førstehjelpskurs	i	alle	varianter,	
for	private,	bedrifter,	organisasjoner	og	foreninger.		
Vi	holder	alle	de	vanlige	førstehjelpskursene,	og	i	tillegg	
har	vi	startet	med	et	kurs	som	vi	kaller	Førstehjelp	for	
fedre,	“Pappakurs”.	Det	“skreddersys”	også	kurs	for	de		
som	måtte	ønske	det.

Trening
to	timer	hver	onsdag	hele	året	får	Skien	Røde	Kors		
Hjelpekorps	låne	gymsalen	til	Skien	Brannvesen.	Det	er	
viktig	å	holde	seg	i	god	fysisk	form	da	en	del	av	våre	opp-
drag	og	vakter	kan	være	fysisk	krevende.	Det	går	stort	
sett	i	ballspill	som	fotball,	innebandy	og	basketball	på		
et	nivå	der	ingen	blir	ekskludert.	

Hver tirsdag kl.17.30 samles en gjeng for å dra ut i 
skog og mark.

K
or
ps
st
af

et
te

n

26

F
ra

 f
jor

d 
ti

l f
je
ll

HJELPEKORPS	|	1	|	2011

Noen	erfar-
inger	med	
nødnett
Oslo RKH har nå brukt det 
nye nødnettet ved tre anled-
ninger, hvor Ski VM selvføl-
gelig var det  største arrange-
mentet.

Tekst: Espen leiksett

allerede	første	gangen	vi		i	ORKH	
prøvde	nødnett,	merket	vi	stor	for-
bedring	i	forhold	til	det	“gamle”		VHF-	
systemet.	Det	var	en	helt	ny	opplev-
else	å	være	på	nett	“over	alt	alltid”	for	
å	bruke	HVs	gamle	slagord.	Det	var	
gøy	for	meg	som	sambandsleder	å	
kunne	sitte	på	t-banen	langt	under	
bakken	på	vei	til	sentrum	å	kunne	
følge	all	aktivitet	i	Kollen.		Nå	skal	
det	også	sies	at	vi	i	Oslo	RKH	ikke	har	
vært	så	flinke	til	å	sette	opp	repeater,	
så	vi	har	ofte	vært	plaget	med	dårlig	
dekning.	

Oslo	RKH	brukte	også	nødnett	til	
Holmenkollen	Skimaraton	med	ca.	15	
terminaler	i	drift.	Det	ble	meldt	om	
flere	steder	med	bortfall	av	dekning	
på	mobiltelefon	hvor	nødnett	der	
imot	fungerte.

Før	vi	tok	i	bruk	terminalene	var	
det	et	krav	fra	DnK	(Direktoratet	for	
nødkommunikasjon)	om	at	alle	som	
skulle	bruke	terminalene	måtte	gjen-
nomgå	et	kurs	før	bruk.	Vi	plukket	ut	
5	personer	som	ble	kurset	til	super-
brukere.	De	kunne	da	holde	kurs	for	
sluttbrukerne.	Ved	starten	på	Ski	VM	
var	det	ca	65	personer	som	hadde	
vært	i	gjennom	kurset,	og	som	der-	
med	kunne	bruke	terminalene.	

	

Mitt	håp	som	sambandsleder	er	at	vi	i	
løpet	av	året	skal	få	kurset	til	sammen	
rundt	100	av	medlemmene	i	ORKH.
Under	ski-VM	hadde	vi	45	terminaler	i	
drift,	de	aller	fleste	utstyrt	med	mono-
fon	samt	en	form	for	øreplugg.	Mitt	
inntrykk	er	at	dette	fungerte	greit	for	
de	fleste	av	brukerne.

I	KO	hadde	vi	en	bærbar	terminal	i	
talegruppe	“samvirke	2”	for	samarbeid	
mellom	aMK,	ambulansetjenesten	og	
politiet.	Dette	ble	brukt	nesten	daglig.

I	tillegg	hadde	vi	en	mobilstasjon	
med	utvendig	antenne	for	kommun-
ikasjon	mot	våre	egne	stasjoner	og	
nøkkelpersonell.

Etter	ski-VM	får	vi	i	ORKH	10	terminal-
er	til	bruk	på	vakter	og	aksjoner.	Disse	
vil	vi	forsøke	å	bruke	så	mye	som	
mulig	i	løpet	av	året,	for	å	kunne	gi	en	
best	mulig	tilbakemelding	om	bruk	
av	nødnett	i	FORF.	Så	får	vi	satse	på	
at	Stortinget	går	for	full	utbygging	av	
nødnett	i	hele	landet	slik	at	alle	hjelp-
ekorpsene	kan	ta	det	i	bruk,		med	
de	store	fordelene	det	gir:	bedret	
dekning,	mulighetene	ved	samhand-
ling	mellom	FORF-organisasjonene	
og	resten	av	blålysetatene.	Vi	i	Oslo	
RKH	er	kjempefornøyd	så	langt!

Espen	Leiksett
Sambandsleder	Oslo	RKH



Bjørnetjenester	
og	fysiske	krav
”Det er ikke jeg som har begynt å klatre. Det er dere 
andre som har sluttet”. De	legendariske	ordene	til	filosof	
arne	Næss	minner	oss	om	hvor	fort	vi	taper	ferdigheter.	
Det	er	også	slik	jeg	leser	landsrådsleder	Jahn	Petter	
Berentsen	i	”Hjelpekorps”	nr	1,	2010:	”Vi er til for å hjelpe 
til når det trengs. Og da må vi være forberedt best mulig 
til akkurat det”. Formell	kompetanse	er	nødvendig	–	men	
ikke	tilstrekkelig.	I	tillegg	til	utdanning	bør	vi	innføre	
fysiske	krav	i	hjelpekorpset.	Vi	må	ha	et	fysisk	minimums-
nivå	for	å	kunne	yte	maksimum.

Marsjmerket?	
C,	B	og	a-	kurs	i	ulike	disipliner	gir	kompetanse	som	
kontinuerlig	må	holdes	ved	like.	Førstehjelpsprøven	
hvert	tredje	år	er	en	god	begynnelse.	Vi	bør	ha	tilsvar-
ende	regelmessige	fysiske	krav.	Vi	bør	ikke	overfokusere	
på	førstehjelpselementet.	Vi	må	leite	og	finne,	før	vi	
kan	redde.	I	forsvaret	er	det	et	krav	om	at	alle	befal	skal	
gjennom	en	årlig	fysisk	test.	Det	er	en	garanti	for	fysisk	
egnethet.	Hvor	forberedt	er	egentlig	vi,	uten	tilsvarende	
kvalitetssikring?	Marsjmerket	er	30	km	med	11	kg	på		
ryggen	innen	4,5	timer.	Er	det	et	passende	nivå?	3	000	
meter	innen	15	minutt	bør	være	et	minstekrav.		
Kondisjon	er	en	ferskvare.

Krav	er	ikke	mål	i	seg	selv,	men	det	vil	føre	til	trening,	
samhandling	og	fellesskap.	Vi	er	en	medlemsorganisasjon	
og	ikke	en	prestasjonsgruppe.	Vi	trener	ikke	sammen	
som	et	idrettslag.	Medlemskvelder	i	korps	kan	være	mer	
sosiale	treff	enn	trening.	Gjensidig	forpliktelse	til	å	stille	
på	trening	og	øvelser	er	avgjørende	for	at	medlemmene	
i	korpsene	skal	utvikle	og	holde	ved	like	ferdigheter.	Man	
blir	god	på	det	man	fokuserer	og	trener	på,	dersom	man	
har	mål	–	og	krav.
	

Forsvaret,	politiet	og	Norske	Redningshunder	har	fysiske	
krav.	Noen	hjelpekorps	har	også	innført	dette.	Vi	må	sette	
kravene	til	oss	selv,	ellers	kan	vi	bli	satt	på	sidelinjen.		
Regelmessig	trening	fører	også	til	at	man	blir	kjent	med	
nye	og	gamle	medlemmer.	Det	er	gjennom	samhandling	
og	trening	at	vi	lærer	å	stole	på	hverandre.	alle	som	er	
med	i	operative	søks-	og	aksjonsgrupper	bør	ha	et
kvalitetssikret	fysisk	minimumsnivå.	

Flatmarkskorps eller redningskorps?
Mange	korps	har	opparbeidet	seg	store	materielle	verdier	
i	hus,	hytte,	bil,	båt,	scootere	og	diverse	utstyr.	Faren	er	at	
utstyret	eier	oss,	og	ikke	omvendt.	Vi	kan	bruke	for	mye	
tid	på	å	få	inn	penger	til	å	drifte	korpsene	og	opprett-
holde	utstyrsnivået.	trenger	vi	alt?	Eller	bør	vi	bruke	mer	
tid	og	ressurser	til	å	øve	på	praktiske	oppgaver,	sende	
medlemmer	på	kurs,	betale	for	felles	aktivitet	i	trenings-
senter,	øve	sikring	med	tau	i	klatreveggen	eller	leie	et	
svømmebasseng?	Hva	er	hjelpekorpset	uten	engasjerte	
medlemmer	som	har	kompetanse	og	fysisk	evne	til	å	
gjennomføre	oppdrag?	Dersom	politiet	er	usikker	på	om	
vi	er	fysisk	skikket,	da	er	vi	langt	fra	”best	på	redning	fra	
fjord	til	fjell”.	Da	er	vi	et	hjelpekorps	på	flat	mark	og	ikke	et	
redningskorps.				

Landsrådet	sin	visjon	for	hjelpekorpsene,	”Best	på	
redning	fra	fjord	til	fjell”,	er	av	det	”hårete”	slaget.	Det	er	
vanskelig	å	være	best.	Det	er	en	stor	nok	utfordring	å	
være	solid.	Visjonen	kan	fort	bli	en	bjørnetjeneste.	Den	
kan	virke	negativt	på	medlemmene	dersom	avstan-
den	oppleves	for	stor	mellom	det	hårete	målet	og	den	
glattbarberte	virkeligheten.	Visjonen	er	villedende	og	
potensielt	farlig	dersom	den	ikke	etterfølges	av	klare	mål	
og	fysiske	krav.	I	”Hjelpekorps”	nr	2,	2010	skriver	en	un-
drende	rådgiver	i	hjelpekorpsseksjonen	alvin	Wahl:	”Nå 
er ikke slagordet bokstavlig ment da, vil mange hevde. 
Vi er ikke best i dag, men vi har et mål om å bli det, noe 
å strekke oss etter. Ja vel, men hvordan kommer vi dit 
da?”	Svaret	er	innlysende:	Fysiske	krav.	Det	er	bare	slik	vi	
kan	bli	best	mulig	forberedt.	

Claus	Røynesdal
	Voss

 Analoge-/digitale radioer

Tlf: 22 79 68 00  www.zodiac.no post@zodiac.no

Det nærmer seg påsken. Har dere alt dere trenger før 
påskefjellet fylles av turister?

Zodiac Proline+
Radioen for deg der kvalitet og ytelse er det viktigste. 
Radioen er fullt programmerbar slik at du kan få den 
tilpasset til dine ønsker.

Digitale radioer
For systemer der man ønsker fordelene med digital 
tale, dataoverføring, tekstmeldinger og andre 
moderne kommunikasjonsformer. Systemet 
er laget for enkel overgang fra analog til 
digital radiokommunikasjon.

Hytera PD 705 er en kompakt og lett 
digital radio som gjør det enkelt å ha den 
med seg overalt. Radioen takler både 
analoge og digitale systemer, slik at man 
kan benytte  denne sammen med 
analoge radioer.  PD 705 finnes både 
med GPS og Man down-funksjon. 

Hytera PD 785 er et kompakt håndapparat, men likevel 
lett å bruke. Radioen har veldig god talekvalitet, og et
lettlest og lyssterkt LCD fargedisplay.  Denne radioen 
kan også benyttes sammen med analoge radioer. 
PD 785 finnes både med GPS og Man down-funksjon.   
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 Analoge-/digitale radioer

Tlf: 22 79 68 00  www.zodiac.no post@zodiac.no

Det nærmer seg påsken. Har dere alt dere trenger før 
påskefjellet fylles av turister?

Zodiac Proline+
Radioen for deg der kvalitet og ytelse er det viktigste. 
Radioen er fullt programmerbar slik at du kan få den 
tilpasset til dine ønsker.

Digitale radioer
For systemer der man ønsker fordelene med digital 
tale, dataoverføring, tekstmeldinger og andre 
moderne kommunikasjonsformer. Systemet 
er laget for enkel overgang fra analog til 
digital radiokommunikasjon.

Hytera PD 705 er en kompakt og lett 
digital radio som gjør det enkelt å ha den 
med seg overalt. Radioen takler både 
analoge og digitale systemer, slik at man 
kan benytte  denne sammen med 
analoge radioer.  PD 705 finnes både 
med GPS og Man down-funksjon. 

Hytera PD 785 er et kompakt håndapparat, men likevel 
lett å bruke. Radioen har veldig god talekvalitet, og et
lettlest og lyssterkt LCD fargedisplay.  Denne radioen 
kan også benyttes sammen med analoge radioer. 
PD 785 finnes både med GPS og Man down-funksjon.   

Hjelpekorps	møtte	”hjelpekorps”

Tekst og foto: Anja Drangsholt

Under	Oslofjorden	Revyfestival	i	fjor	sommer	fikk	de	
lokale	førstehjelperne	fra	Horten	Røde	Kors	Hjelpekorps	
hengende	haker	i	noen	sekunder.	Her	møtte	de	plutselig	
et	knippe	”hjelpekorpskolleger”	iført	en	litt	småfrekk	
variant	av	uniformen.	Det	viste	seg	å	være	en	gruppe	fra	
Nittedalsrevyen,	som	deltok	med	sangparodien	”Hjelpe-
korpset”.	Det	ble	mye	latter	og	moro	av	dette,	og	for	revy-
artistene	ble	det	ekstra	morsomt	å	spille	for	et	autentisk	
publikum.	

Revyartistene fant tonen med sine ”kolleger” fra  
Horten Røde Kors Hjelpekorps, som hadde vakt  
under arrangementet.
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(P):	dagtsj@yahoo.com

Fung. regionleder Syd (aust-agder,	Vest-agder,	Rogaland)
Martin	Hauge	-	Hellemyr	terrasse	9,	4628	Kristiansand	S	 	 	 900	50	647
(P):	maha6@broadpark.no	(a):	martin.hauge@sshf.no

Regionleder Vest	(Hordaland,	Bergen,	Sogn	og	Fjordane)
asbjørn	Sande,	Furuvegen	3,	6723	Svelgen	 	 57	79	20	60	 952	11	690	
(P):	asb-sand@online.no

Vara region Vest (Hordaland,	Bergen,	Sogn	og	Fjordane)
Oddbjørn	Bratthole	-	Bratthole,	5713	Vossestrand	 56	53	35	00	 56	52	23	99	 481	16	849
(P):	bratthole@online.no

Regionleder Øst (Østfold,	Vestfold,	Oslo,	akershus,	Buskerud,	telemark)
Karin	L.	Christiansen	-	Hanekleiva	159,	3090	Hof	 33	06	63	56	 33	05	89	13	 979	70	585	
(P):	karinch@online.no	 	 	

Vara region Øst (Østfold,	Vestfold,	Oslo,	akershus,	Buskerud,	telemark)
Knut	Einar	Haug	-	Leveld	-	3570	Ål	 	 	 911	23	685	
(P):	knutehau@online.no	 	

Regionleder Mjøs (Oppland,	Hedmark)
Unni	Sletvold	-	Skulhusvegen	48,	2836	Biri	 61	15	77	61	 61	18	14	27	 951	76	470	
(P):	unni.sletvold@online.no	-	(a):	unni.sletvold@sykehuset-innlandet.no	

Vara region Mjøs	(Oppland,	Hedmark)
Magnus	Kvaal	-	Ringsakervegen	950,	2380	Brumunddal	 	 	 909	15	317
(P):	mag-kvaa@online.no	 	 	 	

Regionleder Midt	(Møre	og	Romsdal,	Sør-trøndelag,	Nord-trøndelag)
Wenche	Litschi	Fausa	-	Lerheimveien	7,	6030	Langevåg	 70	19	31	38	 70	19	20	77	 991	02	469	
(P):	wfausa@online.no	 	

Vara region Midt (Møre	og	Romsdal,	Sør-trøndelag	Nord-trøndelag)
anders	Østeraas	-	Nøtteberget	14,	7500	Stjørdal	 	 	 481	16	849
(P):	oeanders@gmail.com

Regionleder Nord (Nordland,	troms,	Finnmark)
arnstein	Brochs	-	Blålyngveien	19,	8200	Fauske	 75	64	50	08	 75	64	67	77	 481	25	449	
(P):	arnstein.brochs@sbnett.no	-	(a):	ffvs@online.no

Vara region Nord (Nordland,	troms,	Finnmark)
ann	Ellen	Karlsen	-	Skattøra	11,	90	18	tromsø	 77	62	26	00	 	 988	32	395	
(P):	en_BaNDIt@HOtMaIL.COM	-	(a):	ann.Ellen.Karlsen@barlindhaug.no

Hvem svarer på hva?
D-RÅD HJElPEKORPS   Oppdatert før årsmøtene 2010 TElEFON (A) TElEFON (P) MOBIl

Østfold RKH		Lillebyveien	1B,	1850	Mysen
						trond	Ellingsen	-	trond.ellingsen@byggmakker.no	 992	10	816	 	 476	66	523

Akershus RKH		Skåreråsen	12,	1473	Lørenskog
						Geir	Solvang	-	geir_arild.solvang@getmail.no		 971	36	088	 907	72	933	 971	36	088

Oslo RKH 	Solberglivn	95,	0683	Oslo
						Karina	Spilde	-	Karina.spilde@telenor.com		 	 22	27	88	31	 905	79	274

Hedmark RKH 	Postboks	125,		2301	Hamar
						Øyvind	Østby	-	oyvvind.ostby@trysilrkh.net		 	 	 992	39	033

Oppland RKH 	Moarustua	13,	2647	Sør-Fron
						Håkon	Gilberg	-	h-gilbe@online.no		 	 	 908	67	515

Buskerud RKH 	Roald	amundsens	vei	18,	1472	Fjellhamar
						Carl	Søderstrøm	-	carl.soderstrom@sats.no		 67	91	51	51	 67	90	66	20	 930	86	353

Vestfold RKH  Fossekallveien	5a,	3212	Sandefjord
						tom	Ivar	Samland	-	post@vestfoldrkh.no		 	 33	47	02	79	 915	52	035

Telemark RKH		Pb	361,	Sentrum,	3701	Skien
						Einar	Gabrielsen	-	aag-ga@online.no		 35	09	31	25	 35	09	63	30	 970	31	555

Aust-Agder RKH		Pb	140,	4801	arendal
						Siw	Kwam	(Fungerende)	-	siwja@c2i.net		 37	01	85	00	 37	08	62	23	 992	28	512

Vest-Agder RKH 	Høversland,	4720	Hægeland
						Øyvind	andersen	-	leder@varkh.no	-	oyvind.andersenpolitiet.no		 	 38	15	40	94	 916	92	219

Rogaland RKH 	Lyngholen	41,	4340	Bryne
						Svein	arne	Corneliussen	-	svein.arne.corneliussen@lyse.net		 51	79	81	00	 51	77	78	66	 941	41	452

Hordaland RKH  Sandbrekkeveien	95,	5225	Nesttun
						Geir	Helleve	-	geir@helleve.no		 	 48	22	88	10	 934	43	350

Sogn og Fjordane RKH 	Pb	320,	6901	Florø
						Stian	antonsen	-	sti.ant@frisurf.no		 	 57	74	33	13	 915	89	866

Møre og Romsdal RKH 	Pb	38,	6039	Langevåg
						arne	Brandzæg	Fausa	-	afausa@online.no		 70	19	24	49	 70	19	20	77	 920	95	726

Sør-Trøndelag RKH		Breiullveien	4,	7549	tanem
						tom	Rambraut	-	hk-leder@strk-redcross.no	-	hk-operativ@strk-redcross.no

						hk-nestleder@strk-redcross.no	 90	21	99	21	 	 415	12	020

Nord-Trøndelag RKH		Øvertun	1,		7860	Skage	i	Namdalen
						Odd	arne	Rikardsen	-	fello@ntebb.no		 	 	 916	88	520

Nordland RKH 	Prestmarvn	40b,	8800	Sandnessjøen
						trond	W.	Svendsen	-	trwals@online.no	-	D-radNordland@redcross.no	 	 48	12	78	97	 986	40	446

Troms RKH 	Haraldvollen,	9325	Bardufoss
						Ove	Holand	-	ovholan@online.no		 77	07	98	90	 77	06	24	68	 930	23	431

Finnmark RKH		9840	Varangerbotn
						Oddvar	Betten	-	odbetten@yahoo.no		 	 	 415	12	158

lEDERE I RESSuRSGRuPPENE 2009 – 2011 TElEFON (A) TElEFON (P) MOBIl

Ettersøking	Kenneth	Gulbrandsøy		
						kenneth.gulbrandsoy@gmail.com		 	 93	25	89	30	 984	11	350

Førstehjelp Nina	aasland	Edvardsen		
						nina@medicus-plesner.no	 482	69	496	 69	16	77	79

Krevende lende Endre	Grønlund	
						endre.gronlund@gmail.com		 55	97	22	35	 55	12	55	83	 909	26	341

Samband	Roar	Elde	
						relde@online.no	 55	50	36	82	 56	38	95	05		 934	11	937

Skred tor	andre	Skjelbakken	
						torandre@mac.com	 77	75	49	10	 77	63	17	73	 952	90	678		

Strategi	Ole	Gladsø
						ole.g@online.no		 	 	 909	87	036				

Transport og Ambulanse	audun	Darrud
						a.darrud@online.no		 	 	 995	29	140	

Vann	Bjørn	Midtskog	-	bjorn.midtskog@hjerkinn.no	 	 	 473	16	696

Varslingssystem uMS	Heidi	Rasmussen
						hrasmuss@gmail.com		 	 	 402	20	661		

E-POSTlISTER FOR HJElPEKORPS   

E-postlisten	[Hjelpekorps]	distribuerer	presseklipp	og	nyheter	for	alle	medlemmer	i	hjelpekorpsene.	Det	er	rundt	1000	medlemmer	som	får	epost	

ca	en	gang	i	uken.	En	grei	måte	å	holde	seg	litt	orientert	om	hva	skjer	på	hjelpekorps-fronten.	Påmelding	skjer	på:	http://www.hjelpekorps.org/registrer

Nylig	er	det	også	opprettet	en	liste	kalt	[RKH]	som	har	distriktsvise	underlister	med	alle	landets	hjelpekorps	som	medlemmer.	Her	er	korpslederne	og	

evt.	andre	i	ledelsen	av	hvert	enkelt	korps	deltager.	Denne	listen	sender	ut	viktig	informasjon	fra	Landsrådet,	rundt	driften	av	hjelpekorpsene.

Påmelding	skjer	til:	rkh-owner@hjelpekorps.org	
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