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Omsorgsberedskap

• Hva? 
• Hvorfor? 
• Hvordan? 
• Hvem?
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Norske Kvinners Sanitetsforening 
2016

- Norges største kvinneorganisasjon 

- Over 40.000 betalende medlemmer 

- Nærmere 700 lokalforeninger 

- Partipolitisk og livssynsnøytrale 

 



Strategiske områder

• Vold – skal arbeide aktivt for nulltoleranse 
av vold mot kvinner  

• Kvinnehelse – formidle kunnskapsbasert 
viten om kvinners helse 

• Forskning – tette kunnskapshull på kvinners 
helse og livsvilkår og formidle kunnskap 

• Integrering – inkludere kvinner som lever  
i minoritetsmiljøer



N.K.S. stiftet 26.02.1896 med formål 
om: 

I. Å arbeide for bedre folkehelse 
II. Å utdanne sykepleiersker og også 

på annen måte virke for god, 
organisert sykepleie i bygd og by 

III. Å utbre kunnskap om og 
bekjempe tuberkulosen og andre 
folkesykdommer 

IV. Å opparbeide syke- og  
nød-materiell
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Hva er Omsorgsberedskap? 

• Hus; Oslos foreninger har eget 
hus som kan brukes i en 
krisesituasjon 
• Mat: Forpleining ved ulykker av  
letemannskaper, evakuerte m.m. 
• Omsorg: Være medmenneske – 
tilstede for de som trenger det – 
gi trygghet og ei hånd å holde i! 
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Aktuelle oppgaver
Hus, Mat og Omsorg: 
• Omsorg. En hånd å holde i 
• Psykososial førstehjelp 
• Mat og kaffeservering – hjelpepersonell, rammede  

og pårørende 
• Evakuering av helseinstitusjoner 
• Skjerming og støtte til uskadde og pårørende 
• Bistå med kommunikasjon på flere språk, og i ulike 

kanaler 
• Øvelser – for eksempel delta som markører 
• Formidle informasjon til beboere, for  

et avgrenset område, ved en hendelse
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N.K.S. Omsorgsberedskap 

Pr. 1. juli 2016 har N.K.S. 120 
lokale omsorgsberedskaps-
grupper i 18 fylker, hvorav 
gruppene (merket med rødt) 
har underskrevet avtale med 
sin kommune. 

Nærmere 3000 medlemmer er 
involvert! 
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Overordnede avtaler  

DSB og Helsedirektoratet  

• Avtalene skal stimulere til et godt og nært 
samarbeide sentralt og lokalt  

• Avtalen skal legge til rette for at N.K.S. store og 
viktige ressurs kan benyttes av helsetjenesten 
under kriser, herunder pandemi  

• Sentral avtale danner bakgrunn for konkrete  
    og mer forpliktende lokale avtaler
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Hvorfor Omsorgsberedskap?
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Hvorfor Omsorgsberedskap?  

Kommunen skal ha oversikt over sin kommune  

• De skal planlegge og ha oversikt over hva i egen 
kommune som kan bli vanskelig; flom, 
oversvømmelser, ras, leteaksjoner, ulykker på 
flyplassen, sykehuset o.l. – en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

• De skal minst annethvert år ha en øvelse  
• Skoleskyting og alvorlige naturhendelser
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Kommuneundersøkelsen 2016 (DSB)
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Kommuneundersøkelsen 2016 (DSB)
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N.K.S. Oslo
Oslo har 8 lokalforeninger og 1000 medlemmer 
• Blindern og Vinderen 
• Bygdøy 
• Manglerud 
• Frognerparken 
• Høybråten 
• Kjelsås 
• Oslo 
• Tåsen og Nordberg
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Arbeidsgruppa for etablering av Oslo 
Omsorgsberedskapsgruppe

• Toril Gulbrandsen, N.K.S. Oslo fylkesstyre 
• Frid Anne Lønstad, Frognerparken sanitetsforening 
• Beate Framdal, Manglerud sanitetsforening 
• May Holen, Oslo sanitetsforening 
• Ragnhild Slorby, Oslo sanitetsforening 
• Kine Leerberg, Blindern og Vinderen sanitetsforening 
• Cathrine Arild, Høybråten sanitetsforening 
• May Britt Buhaug, N.K.S. Sekretariat
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Tidslinje 2016 - foreløpig

Jan. Henvendelse fra Oslo kommune 
Feb. Samtaler mellom N.K.S. Oslo og Oslo kommune 
Mars Møter i Oslos lokalforeninger  
April  Etablering av arbeidsgruppe 
Juni Registreringsskjema og oppgaver  
Aug. Avtaleutkast 
Sept. Organisering 
Okt.  Etablering av gruppe  
  Signering av avtale 
  Første samling for Oslo Omsorgsberedskapsgruppe
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Hvordan - Omsorgsberedskap
Bli en integrert del av den kommunale 
beredskapen ved å inngå en gjensidig 
forpliktende avtale 

Avtalen må inneholde: 
 - Konkretisering av oppgavene 
 - Avklaring av økonomi 
 - Ha oversikt over kontakter og ressurser 
 - Sikre deltakelse på øvelser 
 - Opplæring
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Midtre Gauldal i Trøndelag
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Hvem - Omsorgsberedskap

• Åpent for alle 
• Medlemmer og ikke-medlemmer 
• Alle må signere taushetserklæring 
• Eget registreringsskjema 
• Nedre aldersgrense 18 år
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Dette kan du få gjennom Oslo 
Omsorgsberedskapsgruppe!

• Meningsfylte oppgaver 
• Omsorgsberedskap er samfunnsnyttig  
• Aktivitet - ikke passivitet 
• Gi dokumentasjon på engasjement i frivillig 

arbeid 
• Kan kombineres med andre frivillige oppgaver 
• Rekruttering av nye medlemmer – spør! 
 - studenter, høgskolemiljø?

23



Veien videre

• Rekruttering av frivillige 
• Kartlegging av fasiliteter 
• Arbeidsfordeling – hvem gjør hva? 
• Samling for alle frivillige  
• Plan for 2017 – kursing og opplæring 
• Budsjett for 2017
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Takk for meg

Ta gjerne kontakt! 

Seniorrådgiver May Britt Buhaug 
Mail: maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no 
Mobil: 975 48751
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