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LANGSIKTIG SAMARBEID OM SOLIDARITET
Norsk Sjømannsforbund har siden 2014 støt
tet Norsk Folkehjelps nasjonale rednings
tjeneste. Vi er stolt over og glad for dette
samarbeidet som bidrar til å gjøre Norge til
et tryggere samfunn.
Norge er et langstrakt land der den friv illige
redningstjenesten er helt avgjørende. I 2019
var vi med på flere store hendelser som
evakueringen av cruiseskipet Viking Sky

og snøskredet i Tamokdalen. Våre 2000 fri
villige er i beredskap og klar til innsats hele
døgnet, året rundt. Vi rykker ut umiddel
bart når politiet trenger hjelp til å finne en
savnet person, hvis ambulansen ikke klarer
å komme fram, eller hvis noen har skadet
seg på tur. Da er Norsk Folkehjelp der, klar
til innsats.
Vårt overordnede mål er å gi rask og riktig
bistand til dem som trenger det. Fagutvik
ling og kvalitet er forutsetninger for å kun
ne stille med godt trente frivillige mann
skaper som kan dra ut når alarmen går. Vi
stiller opp i all slags vær og under alle slags

f orhold. Solide uniformer og utstyr er derfor
avgjørende for å gjøre oss i stand til å møte
ulike typer utfordringer.
Vi er også en stolt bidragsyter til den nasjo
nale førstehjelpsdugnaden. Gjennom Akutthjelperprosjektet bidrar vi til å sikre at flere
får livsviktig førstehjelp så raskt som mulig.
Ordningen blir nå prøvd ut på fire steder i
landet.
Norsk Sjømannsforbunds støtte bidrar til
at vi kan etablere flere lokale rednings
grupper rundt omkring i landet og fornye
uniformene til mannskapene våre. Dette er
uvurderlig for Norsk Folkehjelp og betyr at
vi kan fortsette å stå i beredskap og rykke ut
uansett når alarmen skulle gå.
Tusen takk for at dere står sammen med oss
om å redde liv!

Henriette Killi Westhrin
generalsekretær, Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid,
sanitet og redningstjeneste, humanitær mine- og eksplosivrydding og flyktning- og integreringsarbeid. Norsk Folkehjelp
har rundt 13 200 medlemmer i Norge, og 2300 ansatte i 40 land.

NORSK FOLKEHJELP SANITET
Norsk Folkehjelps 70 sanitetsgrupper og rundt 2000 operative
mannskaper er en betydelig ressurs. Hvert år deltar våre mann
skaper i rundt 400 redningsaksjoner. Vi har lokallag over hele
landet som er organisert etter lokale behov.
Noen lokallag har spesialisert seg på søk- og redningsoppdrag e ller
vinter- og skredberedskap. Andre jobber mest med førstehjelps
tjenester på ulike arrangementer eller med førstehjelpsopplæring.
Flertallet av de aksjonene vi rykker ut på er søk etter savnede per
soner. Når noen går seg bort i fjellet, i skogen eller ved sjøen, stiller
våre frivillige opp for å redde liv og begrense skade.
Medlemmer i Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom får opplæring i hvordan
de skal opptre når noen har skadet seg.
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LOKALE RESSURSER MED
RETT KOMPETANSE
Norsk Folkehjelp Sanitet hadde stor aktivitet i 2019. Det er stort behov for frivillig innsats og
lokale ressurser i den norske redningstjenesten.
Viktigheten av lokale ressurser med riktig
kompetanse så vi da fire personer ble tatt
av et snøskred i Tamokdalen i januar. Etter
en langvarig og svært krevende innsats fra
redningsmannskapene kunne alle de fire
omkomne hentes hjem til sine familier.
Frivillige spilte også en sentral rolle da
cruiseskipet Viking Sky fikk motorstopp i
Hustadvika i mars. Behovet for hjelp da pas
sasjerene kom i land, var stort. Flere av våre
frivillige snakker fortsatt med passasjerer
som har ønsket å beholde kontakten med
sine redningsmenn og -kvinner.

NORSK FOLKEHJELP SANITET 2019
• Over 400 aksjoner.
• 2000 frivillige redningsmannskaper.
• Utdannet over 50 nye skredmannskaper.
• Arrangerte sommerleir for ungdom med 38 deltakere.
• Ca. 12 000 interne og eksterne kurstimer ble gjennomført.
• Fagkonferansen 2019 med nesten 300 deltakere. Temaet var
Fokusert, dyktig og stolt mot 2030.
• Sentrale kurs med instruktørkurs førstehjelp, instruktørkurs søk og
redning og operativ leder-kurs med 52 deltakere og instruktører.
• Utdannet over 230 akutthjelpere.

FRAMTIDAS REDNINGSMANNSKAPER
I 2019 ble Norsk Folkehjelps sommerleir for
Sanitetsungdommen gjennomført for åtten
de gang. Arrangementet i Lysebotn samlet
38 deltakere i alderen 13 til 18 år, fra hele
landet. Friluftsliv, førstehjelp og søk og red
ning er nøkkeltemaer på leirene, og et annet
viktig mål er å utvikle team og samarbeids
evner. Et naturlig tema er også utfordrin
gene Norsk Folkehjelp har når det gjelder
turistmål som Preikestolen og Kjerag, som
ligger i området.
Det står respekt av den flotte ungdommen.
De bruker første uka av sommerferien til å
være med på sommercampen, og er ute i all
slags vær for å lære hvordan de kan hjelpe til
når noen har fått en brannskade, har bruk
ket en fot eller fått hjerteinfarkt, for å nevne
noe. De som er ferdig utdannet når de er
18 år, er redningsmannskap i mange år
framover.
Det er lærerikt, gøy og sosialt å delta på
sommerleiren. I løpet av en uke utvikles
mange nye vennskap, og gamle gjenopptas.
Ingen sommercamp er lik den forrige, for
det er leirledelsen mål at de som har deltatt
tidligere også skal lære noe nytt.
For andre året på på rad rykket Norsk Folkehjelps frivillige i 2019 ut på over 400 aksjoner.
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FØRSTEHJELP TIL
SJØS I KRAGERØ
Med stor båtaktivitet i området, er det vik
tig for Norsk Folkehjelp Kragerø å trene på
førstehjelp på sjøen. Den første søndagen i
oktober 2019 ringes det ut en øvingsalarm
i Paradisbukta: En liten båt har kjørt på en
holme, og en person er observert liggende
i vannkanten. Fire førstehjelpere rykker ut
med lagets båt, som er stasjonert på Stilnes
tangen. På ulykkesstedet blir det igangsatt
søk, og en person blir funnet bevisstløs.
Mannskapene starter umiddelbart med liv
reddende førstehjelp.
– Alle som deltok var enig om at de fikk t estet
kunnskapene sine, sier Per F
 redrik Nilsen,
nestleder i sanitetsutvalget i K
 ragerø. – Vi
ønsker også å øve mer sammen med de
a ndre nødetatene i området. Vi jobber med
en avtale med Kragerø brannvesen, slik at
de og politiet kan bruke båten vår når det er
behov for det. I tillegg har vi et godt sam
arbeid med Kragerø RS, som vi deltar på
vakter og i søk sammen med, sier Nilsen.

AKUTTHJELPERORDNINGEN
PÅ PLASS I VESTFOLD
I juni 2019 gikk startskuddet for akutthjelperordningen i
Vestfold. Målet er at flere skal få raskere hjelp ved alvorlig
sykdom eller skade. I tillegg til å være førstehjelpere, har
akutthjelperne spesialisert seg på innsats ved hjertestans,
pusteproblemer, alvorlig skade og bevisstløshet gjennom
et eget akutthjelperkurs. Når de er i beredskap på u
 like
arrange
menter, er de synlig for AMK-operatørene. Hvis
akutthjelperne er nærmeste ressurs, vil de bli utkalt i tillegg
til ambulansen, og kan gi livreddende førstehjelp fram til
a mbulansen kommer.
Prosjektet er utarbeidet av Norsk Folkehjelp, i samarbeid
med Røde Kors og Redningsselskapet, og er en del av den
nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv.

ENGASJER DEG

FÅ INFORMASJON

FØLG OSS

Du kan støtte samarbeidsprosjektet mellom
Norsk Sjømannsforbund og Norsk Folkehjelp
ved å starte din egen innsamling. Gå inn på
minaksjon.folkehjelp.no eller bruk kontonummer
9001 08 76000.

For mer informasjon om samarbeidet, kontakt:
Norsk Sjømannsforbund v/Johnny Hansen,
tlf.: 911 85 577/e-post: johnny.hansen@
sjomannsforbundet.no eller Norsk Folkehjelp
v/Heidi G. Smerud, tlf.: 916 24 293/e-post:
heidis@npaid.org.

facebook.com/folkehjelp
twitter.com/norskfolkehjelp
www.folkehjelp.no
Postboks 8844 Youngstorget
0028 OSLO
Tlf.: 22 03 77 00

