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Norsk Sjømannsforbund har siden 2014 støttet Norsk Folkehjelps nasjonale redningstjeneste. Vi er stolt over og  
glad for at deres landsmøte høsten 2018 besluttet å fortsette samarbeidet i ytterligere fire nye år. Dette gir oss  
økte muligheter for å bidra til å gjøre Norge til et tryggere samfunn. Norge er et langstrakt land med få 
profesjonelle redningsaktører. De frivillige i redningstjenesten er derfor viktige bidragsytere.
 
Norsk Folkehjelp er en stor og viktig aktør i den norske redningstjenesten og har 2000 mannskaper som  
er klar til innsats døgnet rundt, hele året. De rykker ut når politiet trenger hjelp til å lete etter en som er 
savnet, når ambulansen ikke kommer seg fram eller når helikoptrene ikke kan fly.
 
Vårt overordnede mål er å gi rask og riktig bistand til dem som trenger det. Vi er avhengig av godt 
trente frivillige mannskaper som kan dra ut umiddelbart, og derfor er fagutvikling og kvalitet  
viktig. Vi stiller opp i alle slags vær og under alle slags forhold, og må derfor ha uniformer  
og utstyr som gjør oss i stand til å møte ulike typer utfordringer. 

Norsk Sjømannsforbunds støtte bidrar til at vi kan etablere flere lokale rednings- 
 grupper rundt omkring i landet og fornye uniformene til mannskapet.
 
Tusen takk for støtten, den betyr mye!

lANgSiKtig SAMARBeiD  
OM SOliDARitet

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 13 400 medlemmer i Norge og 2300 ansatte i 37 land. 

Henriette Killi Westhrin
generalsekretær, Norsk Folkehjelp
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NORSK FOlKehJelp 
ReDDeR liV
Norsk Folkehjelps frivillige mannskaper spiller 
en betydelig rolle i den norske redningstjenesten. 
Våre rundt 70 sanitetsgrupper er klar til innsats 
året rundt, og har et godt samarbeid med politiet, 
ambulansetjenesten, rednings helikoptre og -båter. 
Flertallet av de aksjon ene vi rykker ut på er søk  
etter savnede personer. Når noen går seg bort  
i fjellet, i skogen eller ved sjøen, stiller våre fri-
villige mannskaper opp for å redde liv og begrense 
skade. Vi har også beredskap for innsats ved 
katastrofer, og kan bli kalt ut ved naturkatastrofer 
og store ulykker.
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Ved blant annet pasientoppdrag utenfor vei og søk etter savnede per-
soner er de offentlige ressursene få, og vi er i Norge i stor grad avhengig 
av frivillige for at hjelpen skal komme fram til dem som trenger det. 

Været i påska 2018 var fantastisk, med mye folk ute på tur. Norsk 
Folkehjelp Sanitet hadde 102 oppdrag i løpet av påskedagene. Det er 
nesten en dobling fra gjennomsnittlig antall oppdrag de siste årene. 

KURS Og UtDANNiNg
Norsk Folkehjelp Sanitet har som mål å være faglig helt i front på våre 
kjerneområder, og vi arbeider med å øke kvaliteten i vår beredskap 
på alle nivåer. Vår målrettede innsats for fagutvikling de siste årene 
har bidratt til at vi har etablert oss som en sterk fagleverandør innen-
for søk og redning.

Det har blitt en fast aktivitet at Norsk Folkehjelp arrangerer 
sentrale kurs i uke 26. Saniteten har de siste årene gjennom-
ført instruktørkurs førstehjelp, instruktørkurs søk og redning, 
og lederkurs operativledelse. Disse kursene gir mange av lokal-
lagene våre et viktig tilskudd av instruktører og operative ledere.

NORwAy CUp
Det avvikles 6000 fotballkamper i løpet av Norway Cup, og Norsk Folke-
hjelp behandlet 1550 skader under fjorårets turnering. Vi for bereder oss 
på Norway Cup gjennom hele året for at alt skal gå så smidig som mulig 
denne uka, som er en unik læringsarena for våre frivillige. 

I 2018 reddet vi også et liv på sletta. En person fikk en alvorlig 
allergisk reaksjon som ble behandlet med epipenn.

VåRe KOMMeNDe MANNSKApeR
Sanitetsungdommen består av 23 grupper. Målgruppa er unge fra 13 
til 18 år. Medlemmer som er 18 år og har bestått opp læring kan delta 

som redningsmannskaper i sanitetsgruppene. Siden 2011 har det vært 
arrangert sommercamp for de unge, og antall deltakere har steget.  
I 2018 var det 35 deltakere og et så flott vær at de for første gang 
kunne la ulltøy og lue ligge. Friluftsliv, førstehjelp, søk og redning 
er nøkkeltemaer i den uka de tilbringer i flotte vestlandsomgivelser. 
 
på tVeRS AV lANDegReNSeNe 
Redningskonferansen på Island er godt kjent, og tiltrekker seg 
gjester og forelesere fra hele verden. I 2018 sto også Norsk Folke-
hjelp på programmet med to forelesere. De fortalte om Norsk 
Folkehjelps erfaring fra Preikestolen og Lysefjorden, og hvilke 
konsekvenser veksten i turismen har for vår frivillige rednings-
tjeneste. Videre ble det fortalt om utviklingen og innføringen av 
digitale verktøy for å få mer effektive leteaksjoner.
 
 
 
 
 

Norsk Folkehjelp Sanitet er en viktig aktør i det norske redningstjenesten og i lokale beredskaper over 
hele landet. Oppdragsmengden øker, og våre ressurser blir etterspurt i stadig større grad.

NORSK FOlKehJelp SANitet

•	 2000 frivillige redningsmannskaper
•	 70 sanitetsgrupper i 2018
•	 Utdannet 33 nye søks- og redningsinstruktører
•	 45 nye operative ledere
•	 49 nye førstehjelpsinstruktører 
•	 Antall aksjoner i 2018 var 450, en økning på 150 siden 2017
•	 Utdanner mannskaper til å bemanne våre ambulanser på store 

arrangementer og ved store ulykker for å kunne bidra når det 
offentlige har for få ressurser

•	 Holder kurs i førstehjelp på skoler og arbeidsplasser
•	 Bidrar til tryggere lokalsamfunn over hele landet
•	 Tilbyr meningsfulle aktiviteter til barn og unge
•	 Øver jevnlig sammen med politi og andre aktører i den  

norske beredskapen

NORSK FOlKehJelp SANitet 
på FRAMMARSJ



    

DiN Nye

Norsk Folkehjelp
Postboks 8844 Youngstorget
0028 OSLO
Tlf. 22 03 77 00
www.folkehjelp.no

ENGASJÉR DEG

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

følG oSS
 
facebook.com/folkehjelp 
twitter.com/norskfolkehjelp

få iNfoRmASJoN

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

Solidaritet i praksis

Norsk Folkehjelp
PB 8844 Youngstorget
0028 OSLO. Tlf. 22 03 77 00
www.folkehjelp.no


