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Røde Kors i Nordland



Røde Kors – en beredskapsorganisasjon

Avdekke, hindre og lindre menneskelig nød 
og lidelse.

Som innebærer vår evne til å identifisere
behov, forebygge uønskede hendelser, ta 
hånd om mennesker i/ved kriser.
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Samarbeid mellom kommune og Røde Kors

Støtteaktør for norske myndigheter  gjennom kongelig 

resolusjon:

 I krigstid (1907 og 1984)

 I fredstid (2009)



Samarbeid om hva?

■ å yte førstehjelp

■ psykososial førstehjelp

■ forpleining og omsorg ved 

Evakuert - og pårørende 

senter (EPS)

■ transport av personer og 

materiell

■ fordele egne 

personellressurser etter behov

■ øvelser og opplæring



Hva kan Vestvågøy Røde Kors gjøre når alarmen går?

Redning til sjøsSøk utenfor vei



Hva kan Vestvågøy Røde Kors gjøre når alarmen går?

Gi psykososial omsorg- være et medmenneske



Det vil skje igjen…



Det vil skje igjen…

Foto: Stein Ivar Andersen, NTB Scanpix.



Det kan skje også her….

I Sjåk evakuerte Røde Kors flere flomrammede i traktor. Her er Signe Bakken (88) 

og Torvald Bakken (93). Foto: Skjåk Røde Kors



Hvorfor beredskapsvakt

Felles beredskap – Felles ansvar

■ Mer ekstremvær

■ Sårbar infrastruktur

■ Forventning om hjelp

Beredskapsvakt og avtaler med kommunen

■ Røde Kors i førersetet

■ Styrking av lokalsamfunnet



Hvem kan være beredskapsvakt?

■ Vanlige innbyggere med 

livserfaring

■ Minimum av relevant 

opplæring

■ Ønsker å  hjelpe til i eget 

nærmiljø

■ Spesialkompetanse? (språk, 

førerkort)

■ Materiell? (traktor, båt, 

motorsag

■ Tilgjengelige for varsling

■ Organisert av Røde Kors



Hvilke oppgaver har beredskapsvakten



Hvilke oppgaver har beredskapsvakten



Hvilke oppgaver har beredskapsvakten



Hvilke oppgaver har beredskapsvakten



Vi trenger også deg!

Bli en del av Vestvågøy Røde Kors og 

Flakstad kommunes beredskap

Kontaktinfo:

Rådmann Erling Sandnes, mobil: 913 35875

erling.sandnes@flakstad.kommune.no

Vestvågøy Røde Kors, Leder: Alfred Busch, mobil: 950 07 704

alfred.busch@rodekors.org (lokalforening)

alfred.busch@rodekors.org (hjelpekorps)

mailto:erling.sandnes@flakstad.kommune.no
mailto:alfred.busch@rodekors.org
mailto:alfred.busch@rodekors.org


www.rodekors.no

Takk for oppmerksomheten!


