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I frivillighetens år

Nelli Kongshaug 
Leder for Kors på halsen

I frivillighetens år har vi satt ekstra fokus på de som hver dag sørger for at vi kan holde 
tjenesten åpen, alle de gode frivillige. Etter et par år med pandemi har det vært godt 
å kunne arrangere samlinger hvor frivillige både får ny kompetanse og blir bedre kjent 
med hverandre. Frivillige i Kors på halsen er voksne som ønsker å lytte til det som blir 
fortalt, de er tilstede og anerkjenner følelsene som blir beskrevet og bidrar til at barn 
og unge vet hvilke muligheter som finnes etter samtalen. 
 
I 2022 har vi ønsket å vise frem den viktige innsatsen som frivillige gjør hver eneste dag, 
hele året. Derfor ble vi selvsagt glade for at Solveig Kloppen ville intervjue frivillige i 
podkasten sin. Jeg er stolt av hva frivillige står i hver dag. Samtaler som kan være fine, 
utfordrende og vanskelige. Det er viktige samtaler. Hver dag er frivillige i Kors på halsen 
med på å gjøre en forskjell som betyr noe for de som trenger noen å snakke med. 
I denne rapporten kan du lese mer om hva barn og unge snakker om, og hvilke tema 
vi har satt ekstra fokus på i vår opplæring og kommunikasjon. 
 
Mye har skjedd i året som har vært. Kors på halsen har vært synlige på ulike arrangement, 
og utviklet en ny kampanjefilm som skal øke kjennskapen til tjenesten og senke 
terskelen for å ta kontakt. Vi har kommet godt i gang med utvikling av ny digital 
løsning. Vi ønsker å gjøre det enklere for barn og unge å ta kontakt. For vi tror på at 
det å snakke med noen hjelper, uansett hva tema er.

«I 2022 har vi ønsket å vise 
frem den viktige innsatsen 
som frivillige gjør hver 
eneste dag, hele året.»

Foto: M
artin-Phillip Fjellanger.

ÅRETS KAMPANJEFILM

Vi har jobbet sammen med byrået JCP og 
en arbeidsgruppe fra vårt eget ekspert-
panel. Resultatet ble veldig bra synes vi, 
takket være dyktige folk hos JCP, og ikke 
minst flotte innspill fra ungdommene.

Filmen består av fire ulike historier som vi 
også skal bruke hver for seg. Dialogen er 
hentet fra samtaler vi godt kunne hatt i 
Kors på halsen. Hensikten med filmene er 
å formidle at det skal være lav terskel for 
barn og unge å ta kontakt. Tjenesten har 
ressurser til at flere henvender seg, og 
håper med dette at flere barn og unge 
bruker Kors på halsen.

Filmen skal brukes i alle våre kanaler og 
ellers i relevante sammenhenger. 
Vårt mål er å nå ut til den yngre delen av 
målgruppen. 

Startskuddet for kampanjen foregikk med 
et kick-off på messen Spillexpo 2022 i 
Lillestrøm, helgen 11–13 november. Der 
viste Kors på halsen filmen på standen 
og alle storskjermer i messehallen.

Følg oss på sosiale medier:

Våren 2022 startet Kors på halsen arbeidet med ny kampanjefilm. Denne gang ble det laget 
en animert film. Det ble utviklet fire ulike karakterer som vi mener representerer 
målgruppa vår.
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I 2022 mottok Kors på halsen 26 713 henvendelser på chat, telefon og mail. Av disse ble 18 572 
besvart. Sammenlignet med 2021 er dette en 27 % nedgang i totalt antall henvendelser. 
Chat-tjenesten står for 82 % av alle henvendelsene. I tillegg ble det publisert 534 innlegg på forum. 

HENVENDELSER OG SVARPROSENT

Kors på halsen besvarte 70 % av alle henvendelser i 2022. Dette 
er en liten økning fra 2021, hvor 64 % av alle henvendelser ble 
besvart. Kors på halsen har arbeidet aktivt med å øke svarprosenten 
i løpet av året, blant annet ved å se på ulike tiltak som informasjon 
på nettsiden, struktur i samtaler og at ansatte har gått inn og 
bidratt på vakter med få frivillige. Siden september har
svarprosenten ligget på over 70 % alle måneder. 

Chat-tjenesten er den desidert største kanalen med 21 981 
henvendelser og 15 301 (70 %) besvarte samtaler. 

På telefon kom det inn totalt 4 525 henvendelser i 2022, hvor av 
3 064 (68 %) ble besvart. Dette utgjør en 30 % nedgang i antall 
henvendelser på telefon sammenlignet med 2021. Nedgangen 
vi har sett tidligere år på mail og innlegg i forum fortsatte i 2022, 
med kun 207 besvarte mail og 534 godkjente forum innlegg. 
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ALDERSFORDELING 5 TIL 19 ÅR

Gjennomsnittsalderen for samtaler med kjent alder i 2022 var 
15,5 år, som er det samme som i 2021 og 2020. Ser vi kun på aldersgruppen 
opp til og med 13 år, har Kors på halsen hatt i underkant av 400 flere samtaler 
med barn i denne aldersgruppen enn i 2021. Kors på halsen vil i 2023 arbeide 
med å nå den yngre målgruppen gjennom mer synlighet på skoler.

FYLKESFORDELING

Kors på halsen blir kontaktet av barn og unge fra hele landet, 
men har flest samtaler med barn fra Oslo, Rogaland og Viken. 
Rogaland er det fylket med størst økning og Møre og Romsdal 
er det fylket med størst nedgang sammenlignet med 2021.

Antall besvarte henvendelser

2021        2022

TALL I 2022
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DE VANLIGSTE TEMAENE BARN OG UNGE VIL 
SNAKKE OM 
Kors på halsen er et samtaletilbud hvor barn og unge får 
snakke om det de ønsker, ingen tema er for små og ingen 
tema er for store. Det enkelte temaet det var flest samtaler 
om i 2022 var selvmord, slik det også har vært de seneste 
årene. Spiseforstyrrelser er et enkelttema  tema hvor det 
har vært en markant økning, som sees i sammenheng med 
pandemien. 

2021        2022
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Kors på halsen arbeider ut ifra et temaårshjul med et hovedtema 
for hvert kvartal. I løpet av kvartalet arbeider vi med tre ulike 
faser; innsikt og medvirkning, kompetanseheving av frivillige 

og kommunikasjon rettet mot målgruppen.

TEMA VI FOKUSERTE PÅ I 2022  

I 2022 arbeidet Kors på halsen med temaene barns digitale liv, 
barn og unge som utsetter andre for vold og/eller overgrep, 
spiseforstyrrelser og barn og unge som blir utsatt for vold og/ eller 
overgrep. Temaene ble valgt basert på tilbakemeldinger fra 
frivillige om hva de ønsker mer kompetanse på, og områder hvor 
vi ser at det er et ekstra behov i målgruppen for et lavterskeltilbud 
som Kors på halsen.

RELASJONER MELLOM JEVNALDRENDE PÅ NETT 
Venner er viktige for lek, samhørighet, anerkjennelse og utvikling 
av selvbilde og sosial kompetanse. Trenden er at ungdom tilbringer 
mindre tid fysisk sammen med venner, men vennenettverkene 
deres har likevel ikke blitt mindre. Dette skyldes at den digitale 
teknologien gjør at barn og unge kan ha kontakt og møtes uten 
å være fysisk sammen. Onlinespill og sosiale medier har en helt 
avgjørende rolle i ungdoms hverdagsliv, og bidrar til å strukturere 
det sosiale livet på andre måter enn tidligere.  

Barn og unge gir uttrykk for at det kan være lettere å 
kommunisere via skjerm. Det kan blant annet handle om at man 
via skjerm kan skjule ansiktsuttrykk, funksjonsnedsettelser og 
klær. Det oppleves som trygt å dele tanker og følelser på nett. 
Samtidig er all nettaktivitet forbundet med risiko. Nesten 1 av 
4 har hatt en negativ opplevelse på nett det siste året (EU kids 
online hovedrapport Norge, 2019). Barn og unge har generelt 

god kunnskap om nettbruk, og hvordan de kan beskytte seg 
selv. Likevel er det mange som ikke vet hva de skal gjøre når de 
opplever noe ubehagelig på nett, og dessverre er det få som 
faktisk henvender seg til en voksen når noe negativt skjer.  

Kors på halsen er Norges hjelpelinje for en trygg digital oppvekst 
og skal være et sted der barn og unge kan henvende seg for 
å snakke om, og få hjelp med ting som skjer på nett. Frivillige 
i Kors på halsen trenger ikke være eksperter på gaming eller 
sosiale medier, men trenger en viss kjennskap til hvordan barn 
og unge bruker digitale medier. 
 
Det viktigste frivillige gjør i slike samtaler er å være nysgjerrig på 
barnet og det barnet forteller. Ved å møte barna med interesse 
og åpen holdning, vil man være en god samtalepartner for barna 
selv om man ikke bruker eller kjennes til de mediene barna 
snakker om. 
 
Ungdommenes egne tips til de frivillige er å gå inn i samtalen 
med et nøytralt utgangspunkt. «Hvis du allerede tenker at 
sosiale medier er farlig eller dårlig vil det påvirke hvor godt du 
klarer å hjelpe ungdommene med problemene deres.» I tillegg 
er de opptatt av å bli møtt med empati. «Prøv å sett deg inn i 
ungdommen sin situasjon. Kanskje det kan hjelpe å se for seg en 
lignende situasjon i den fysiske verden».   

Foredragsholdere Kristian og Lars Myhren Pharo fra JUNG. Fra temakveld for frivillige.

 97 % av 9–18 åringer har egen mobil
90 % av 9–18 åringer bruker et eller flere sosiale medier

KORS PÅ HALSEN  •  ÅRSRAPPORT 20226
Foto: Kors på halsen/Irene Lia
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BARN OG UNGE SOM UTSETTER ANDRE FOR VOLD ELLER 
OVERGREP 
Det er ikke uvanlig at spesielt yngre barn tyr til fysisk vold når 
de opplever sterke følelser som sinne eller frykt. Dette henger 
sammen med at evnen til å regulere følelser er knyttet til den 
kognitive utviklingen som ikke er ferdig før nærmere voksen alder.   
Det finnes flere faktorer som øker sannsynligheten for at barn 
tyr til vold, blant annet dårlig selvbilde, problemer på skolen og 
utenforskap. I de mest alvorlige tilfellene har ungdommene ofte 
selv blitt utsatt for omsorgssvikt, overgrep eller andre 
traumatiske hendelser.  

Alle barn som kontakter Kors på halsen har lik rett til å bli møtt 
på en omsorgsfull og respektfull måte, også når de forteller om 
hendelser hvor de selv har vært den som påført andre skade. 
Samtaler med Kors på halsen kan gi disse barna en anledning til 
å lette på trykket, uten å bli møtt av noen som skal prøve «å fikse 
problemet». Gjennom å lytte aktivt til det barnet forteller og ha 
fokus på barnets opplevelse, uten å fordømme eller å moralisere, 
viser de frivillige at dette er et sted hvor man blir respektert og 
møtt med empati uansett hva man forteller. 

I tillegg er det viktig at frivillige i disse samtalene er ekstra 
oppmerksomme på å se personen bak handlingen, og roser 
barnet for at det tør å fortelle. De frivillige kan også fungere som 
sparringspartner for å finne frem til løsninger og kartlegge hvem 
andre barnet kan snakke med, men det er viktig at 
ungdommene selv tar beslutningen.  
 
SPISEFORSTYRRELSER 
Spiseforstyrrelse er et fellesbegrep for flere ulike psykiske 
helseplager som handler om at tanker, følelser og atferd knyttet 
til mat og kropp tar så stor plass at de begrenser livsutfoldelsen 
og forringer livskvaliteten. Den siste tiden har Kors på halsen sett 
en økning i antall samtaler om denne tematikken. 

 
Mange av barna som snakker med Kors på halsen om 
spiseforstyrrelse er allerede i behandling. Noen opplever at de 
får god hjelp, mens andre forteller at de opplever at det ikke 
hjelper. For de barna som allerede er i behandling kan Kors på 
halsen være et sted hvor de blir møtt av noen som ønsker å lytte, 
men som ikke stiller krav. Og hvor det man sier ikke får noen 
konsekvenser. Frivillige i Kors på halsen skape et rom hvor det 
er trygt å dele, gjennom å anerkjenne følelsene og tankene som 
kommer til uttrykk. Samtidig er det viktig at frivillige er bevisst 
på at de ikke kan fikse «problemet». 

«Tenk gjennom hva det er som gjør DEG til 
DEG. Du er verdifull akkurat som du er. Blir 
du et bedre menneske om du blir tynnere 
eller får større muskler?».

 
I mange av disse samtalene er barna opptatt av å få anerkjennelse 
eller bekreftelse på at de er for tynne eller har spist for lite. 
Frivillige i Kors på halsen skal ikke snakke med barna om vekt, 
selv om barnet ønsker det. Det er den frivilliges ansvar å sette 
rammene for samtalen. Det innebærer at man noen ganger må 
sette grenser, f.eks. si at «Jeg kan ikke svare på om du veier for 
lite/for mye, men jeg vil gjerne høre mer om hva du tenker.» Det 
er også fint for barnet at den frivillige forsøker å se personen bak 
spiseforstyrrelsen. Hva liker du å gjøre? Hva likte du å gjøre før? 
Hvem liker du å være sammen med? Dette er med på å gi barnet 
en følelse av å bli sett. Det kan også være et utgangspunkt for å 
snakke om at man trenger energi til å gjøre de tingene man liker.

•  Barn er eksperter på sin egen virkelighet 

•  Barn må føle seg trygge for å tørre eller ville 
 fortelle

• Barn trenger voksne som motiverer og 
 hjelper dem til å fortelle og holde struktur   
 på samtalen 

• Barn blir aldri bedre til å fortelle enn vi   
 voksne er til å lytte

•  Barn trenger tid. Vi skal ikke presse et barn   
 til å fortelle

VIKTIGE HOLDNINGER I MØTET 
MED BARN :

• 10 % av alle barn har blitt utsatt  
 for vold eller overgrep i en eller  
 annen form.  

• 1 av 5 barn i Norge har opplevd  
 vold hjemme
  
• 1 av 20 har blitt utsatt for 
 seksuelle overgrep fra en voksen.  

• Over halvparten av barna som  
 er utsatt for vold eller overgrep  
 har aldri fortalt det til noen. 
  
 

  Tallene er hentet fra Redd Barna 

BARN OG UNGE SOM BLIR UTSATT FOR VOLD ELLER OVERGREP 
Hvert tiende barn har blitt utsatt for vold eller overgrep i en 
eller annen form. Vold er mer enn slag og spark. Den mindre 
synlige volden, som ekstrem kontroll, trusler og ydmykelser, er 
vel så belastende. Seksuelle overgrep innebærer at noe seksuelt 
skjer ufrivillig. Det trenger ikke være fysisk kontakt for at det 
skal defineres som et overgrep. Både psykisk vold og overgrep 
forekommer også digitalt. 
 
Det er en stor påkjenning både fysisk og psykisk å bli utsatt for 
vold og overgrep. Likevel viser tall at over halvparten av de som 
utsettes ikke forteller om det til noen. Kors på halsen har en 
viktig rolle overfor disse barna, som et lavterskeltilbud hvor de 
kan snakke helt anonymt uten å være redd for at det de forteller 
skal få konsekvenser. Gjennom å snakke med en voksen som 
lytter og anerkjenner følelsene kan barna bli trygget på at det 
som skjer ikke er deres skyld og at det de utsettes for ikke er 
lov. I tillegg kan disse samtalene hjelpe barna med å sette ord på 
det de opplever, og bidra til at de får bearbeidet opplevelsen og 
redusert skyldfølelsen. 
  
Når barnet har fått mulighet til å fortelle kan den frivillige 
undersøke om barnet ønsker råd til hva de kan gjøre. Det er viktig 
at frivillige ikke presser barnet til å fortelle, og at de er ærlige på 
at Kors på halsen ikke kan vite noe sikkert om hva som vil skje hvis 
de velger å fortelle til en voksen. Hvis barnet ønsker hjelp, kan den 
frivillige hjelpe til med å kartlegge hvilke ressurser barnet har i sin 
omgangskrets. De aller fleste barn har en voksen de stoler på og 
som de kan fortelle til, men de kan trenge hjelp med å se at dette 
er en person de faktisk kan fortelle om vold eller overgrep til.

•  I samarbeid med Medietilsynet Trygg bruk,   
 er Kors på halsen det vi kaller Norges Safer   
 Internet Centre. 

•  Målet med arbeidet er å bidra til at barn  og  
 unge i Norge skal ha en trygg og god digital  
 hverdag.  

•  Kors på halsen er Norges Tryggbrukhjelpelinje,  
 og barn kan kontakte oss  omalt de opplever  
 når de er på nett. 

TRYGG BRUK-HJELPELINJE
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Året startet ved at vi deltok på et opplegg 
for skoleklasser, hvor vi hadde aktiviteter 
og snakket om å sette ord på følelser.
Etter involvering fra ekspertpanelet i vår, 
oppdaterte vi noe av materiellet vårt. Det 
kommer ofte henvendelser fra organisasjoner, 
skoler, lag og foreninger som ønsker 
materiell fra oss, og det er veldig hyggelig 
at mange er med på å spre informasjon. 

SOSIALE MEDIER
Kors på halsen jobber strategisk for å nå ut til målgruppen vår. 
Både på TikTok og Snapchat har vi hatt annonser gjennom hele 
året, og på Facebook og Instagram har vi jobbet med variert 
innholdsproduksjon. «Snakk om alt» er vårt motto, samtidig som 
vi vil fortelle barn og unge om rettigheter og at tjenesten er trygg 
og anonym. To spesifikke hendelser satte preg på budskapene 
våre i 2022. På grunn av krigen i Ukraina har det vært viktig å 
fortelle barn at Kors på halsen er et sted barn kan kontakte 
ved uro og bekymring. Det samme gjelder skytingen i Oslo 
i forbindelse med Pride.
 
Relevante verdensdager har også blitt markert med budskap 
knyttet til for eksempel forebygging av selvmord, verdensdag for 
barns rettigheter, og Safer Internet Day.

IDRETTSLEIREN PÅ HOVE
Før ferien var Kors på halsen på plass på Idrettsleiren på Hove for 
barn og unge mellom 11 og 17 år. Her var det all slags aktiviteter 
og muligheter for å knytte nye vennskap. Ansatte og eksperter 
var med på standen vår, og vi fikk fin kontakt med de som 
besøkte oss.

SPILLEXPO 2022 
Som tidligere deltok Kors på halsen med stand på Norges største 
Gamingmesse på Lillestrøm. Denne gang hadde vi hjelp fra både 
ekspertene våre og fra Røde Kors Ungdom til å informere om 
Kors på halsen.

Gjennom året har det vært stor variasjon i synlighetsarbeidet 
vårt. Kors på halsen jobber hele tiden med ulike tiltak for å gjøre 
tjenesten kjent, med spesielt fokus på at det er lav terskel for å ta 
kontakt med Kors på halsen. Vi har også flotte samarbeidspartnere 
som bidrar til dette. En stor takk til alle dere som bidrar til å spre 
informasjon til barn og unge om Kors på halsen!

På SpillExpo bidro ungdom fra Røde Kors ungdom.

Fra Mangfoldsfestival på Stovner videregående skole.

Kommunikasjonsarbeidet i Kors på halsen har som formål 
å gjøre tjenesten kjent for målgruppen vår, og vi bruker 

ulike virkemidler for å oppnå dette.

KOMMUNIKASJON OG SYNLIGHET  

Klipp fra Instagram.Den nye kampanjefilmen kan du lese mer om på side 3.

Hva synes du Kors på halsen gjorde bra i 2022?

«Jeg mener kors på halsen har hatt et fremskritt i 2022. 
Nettsiden blir utviklet bra, nye videoer, og tatt opp 
viktige temaer som vi kunne gi innspill til» 
   Medlem av ekspertpanelet

KORS PÅ HALSEN  •  ÅRSRAPPORT 202210
Foto: Kors på halsen

Foto: Kors på halsen/ Irene Lia
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BARN OG UNGES 
MEDVIRKNING 
Alle barn har rett til å si sin mening og 

bli hørt, heter det i artikkel 12–1 

i Barnekonvensjonen. Kors på halsen 

arbeider aktivt for at barn og unge skal 

bli hørt i alle deler av tjenesten. 

I samtalene på chat, telefon og mail er 

det barnet som står i fokus og som 

setter agendaen. I tillegg er barnets 

stemme sentralt i utviklingen av 

tjenesten.

KORS PÅ HALSEN  •  ÅRSRAPPORT 202212

EKSPERTPANELET 
Kors på halsen har et eget ekspertpanel bestående av ungdom 
i alderen 13–17 år. Ekspertpanelet fikk 11 nye medlemmer i 
2022, og besto ved årsslutt av 16 medlemmer. Ekspertpanelet 
hadde seks fellessamlinger, hvor de arbeidet med ulike tema, 
testet tjenesten, utviklet materiell og bidro med innspill til 
kriterier for egnethet hos frivillige, ny nettside, bruk av sosiale 
medier og håndtering av anonymitet og taushetsplikt i 
Kors på halsen.

Ekspertpanelet tester også tjenesten med jevne mellomrom, 
ved å gjennomføre samtaler på chat, mail og telefon og ved å 
gi tilbakemeldinger til de frivillige. I 2022 ble det gjennomført 
fire testinger, hvorav en ble gjort på fellessamling for hele 
panelet. Tilbakemeldingene fra testing ble formidlet til frivillige på 
temakveld ved at ekspertene selv hold et innlegg, og i skriftlige 
ressurser som frivillige diskuterte i tilknytning til vakt.

Medlemmer fra ekspertpanelet bidro i 2022 i tillegg til dette 
i 12 ulike gruppesamtaler med nye frivillige og i tre ulike arbeids-
grupper. Tre eksperter bidro i arbeidsgruppe som utviklet nye 
kampanjefilmer for Kors på halsen, fem deltok i arbeidsgruppe 
som bidro i utvikling av ny digital plattform og fem deltok 
i arbeidsgruppe for EU-prosjektet Trygg Bruk hvor de særlig 
arbeidet med digitale tema. Av disse deltok fire i ulike 
ungdomsråd direkte i EU-prosjektene og på konferanser i 
Brüssel (DigiGen-prosjektet, Better Internet for Kids Youth Panel 
og Youth Advisory Group).

Hvordan var det å være med i ekspertpanelet i 2022? 

«Jeg hadde det fint i ekspertpanelet. Koselige samlinger 
og gode oppgaver. Gøy å vite at vi har noe å si og gi 
oss muligheten om å delta på andre undergrupper 
angående nettside osv.»
 Medlem av ekspertpanelet
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MEDVIRKNING FRA ANDRE DELER AV MÅLGRUPPEN
Kors på halsen arbeider aktivt for å involvere ulike deler av 
målgruppen i arbeidet. I 2022 ble det i tillegg til arbeidet med 
ekspertpanelet gjennomført flere ulike medvirkningsprosesser 
med barn og unge. Blant annet ble det gjennomført 
fokusgruppeintervju med fire barneskoleelever i innsiktsfasen 
av arbeidet med nye filmer om Kors på halsen og tre workshops 
på tre ulike skoler fordelt på to fylker i arbeidet med ny digital 
plattform. To av disse ble gjennomført med barneskoleelever 
på mellomtrinnet, den tredje med ungdomsskoleelever. Det ble 
også gjennomført avstemninger hvor 99 barn og unge ga sin 
mening om bruk av bilder og ikoner på nettsiden til tjenesten.

Det ble forsøkt gjennomført medvirkningsaktiviteter med 
ungdom i målgruppen for prosjektet «barn og unge som utøver 
vold og overgrep» som Kors på halsen gjennomførte i 2022. Her 
viste det seg utfordrende å involvere målgruppa direkte, men 
det ble gjennomført møter med blant annet erfaringskonsulent 
og ansatt i Uteseksjonen i Oslo som til en viss grad kunne ivareta 
dette perspektivet.

Gruppebilde ekspertpanelet.

Fra Safer Internet Forum.

Foto: Kors på halsen/ Irene Lia
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REKRUTTERING OG OPPLÆRING 
Det ble gjennomført mange ulike tiltak for å få fart på 
rekrutteringen etter pandemien.  Blant annet er det opprettet 
en samarbeidsgruppe mellom de ulike Røde Kors-aktivitetene 
for ungdom i Oslo. Her er det mulige fordeler ved å samkjøre 
oppgaver innen rekruttering av frivillige for å nå ut til flere. 
Samarbeidet mellom aktivitetene har gitt et økt fokus på barn 
og unge, og dette har bidratt til flere frivillige. Det har også vært 
gjennomført besøk til skoler, annonsering i ulike medier, samt 
at vi har fått en del oppmerksomhet gjennom artikler i media og 
podcast. Et område der vi har veldig gode erfaringer med 
rekruttering er gjennom våre egne frivillige. Vi vil fortsette å ha 
fokus på dette framover.  

Opplæringen er også tilbake på skinner. Det ble gjennomført 
mange ulike tiltak for å få fart på rekrutteringen etter pandemien.  
16 runder med opplæring av nye frivillige ved svarstedene Oslo 
og Bergen. Med et høyt antall nye frivillige er det viktig med 
gode rutiner for vurdering av egnethet. Det er gjort en ekstra 
innsats for å sikre klare og tydelige retningslinjer. Disse skal 
hjelpe Kors på halsen med å gi nye frivillige redskaper til å utvikle 
seg gjennom opplæringsprosessen, samt sørge for at frivillige får 
muligheter for å bytte til andre aktiviteter dersom Kors på halsen 
ikke er den beste løsningen for dem. 

VAKTROM OG FRIVILLIGHET  
Kors på halsen har ikke måttet stenge noen vakter i 2022, som 
betyr at tjenesten har vært åpen 365 dager og ca. 2800 timer. 
Ansatte er tilstede for å støtte gruppeleder ved behov, eller 
for å ivareta de frivillige på vakter der det ikke er gruppeleder.  
Tilbakemeldinger fra frivillige viser at det er en ekstra trygghet å 
ha denne støtten, spesielt under krevende samtaler. Det hender 
også at ansatte bistår på vakter med mye frafall slik at vi kan sikre 
et best mulig tilbud til barn og unge.   
   
Ved slutten av året hadde Kors på halsen totalt 242 aktive frivillige, 
samt 52 i permisjon. Alderen på de frivillige strekker seg fra 
minimumsalder som er 22 år, og opp til 80 år. Fordelingen mellom 
menn og kvinner er 20 % menn og 80 % kvinner. Frivilligheten 
har et bredt spekter av erfaring og kunnskap som bidrar til at 
vaktrommet blir en god arena for læring og refleksjon.  
  
Det ble i 2022 gjennomført en trivselsundersøkelse ovenfor de 
frivillige. Denne viste at motivasjonen og trivselen er særdeles 
høy. Det framgår at Kors på halsen har et system som gjør at 
frivillige kjenner seg trygge og ivaretatte. Frivillige gir også 
gode tilbakemeldinger på områder der tilretteleggingen kan bli 
bedre. Det er nå litt over ett år siden Kors på halsen flyttet inn 
i nye lokaler og det ser ut som de utfordringer som har dukket 
opp rundt dette nå er løst. Det har også vært holdt en hel del 
trivselssamtaler med de frivillige som bekrefter resultatene fra 
trivselsundersøkelsen.  

•  Gruppelederne er frivillige med ekstra  

 ansvar for å sikre kvaliteten på samtaletilbudet 

 til Kors på halsen.

•  Gruppelederne har ansvar for å støtte og  

 veilede andre frivillige i samtalene med barna, 

 og sikre at tjenesten foregår innenfor våre 

 rammer og retningslinjer

•  Gruppelederne spiller en sentral rolle i å sikre  

 god kommunikasjon mellom ansatte og andre  

 frivillige.

•  Gruppelederne er også involvert i å utvikle og  

 forbedre Kors på halsen på ulike måter, først og  

 fremst gjennom kontinuerlig tilbakemeldinger 

 fra vaktrommet, og gjennom arbeid med aktuelle  

 temaer i egne workshoper.

GRUPPELEDERROLLEN

 
Kors på halsen har gjennomført 3 VIVAT-kurs i 2022. Dette har 
gjort at totalt 49 frivillige (35 i Oslo/ 14 i Bergen) nå føler seg 
tryggere rundt temaet selvmord og selvmordstanker. Det har 
vært gjennomført temakvelder, både fysisk og digitalt – med 
dyktige gjesteforelesere og stort engasjement fra de frivillige. 
Det har også vært noe mer fokus på faglig utvikling når man er 
på vakt, etter å ha kartlagt behovet innen ulike sentrale tema i 
chatter og på telefon.  
 
GRUPPELEDERE  
Gruppelederne har spilt en viktig rolle i kvalitetssikringen av 
tjenesten gjennom oppfølging og støtte av frivillige på vakt. 
Gruppelederne har også bidratt i videreutviklingen av tjenesten 
gjennom å være et bindeledd mellom frivillige og ansatte. I 2022 
innførte Kors på halsen et nytt opplæringsforløp for nye 
gruppeledere, som består av et 4 timers kurs og to opplærings-
vakter. Dette opplæringsløpet skal sikre at alle gruppeledere får 
den samme grunnleggende kompetansen som trengs i rollen. 
En annen viktig arena for læring og videreutvikling for 
gruppelederne er workshopene som holdes i løpet av året. 
I 2022 ble det gjennomført 4 workshoper hvor det blant annet 
har vært fokus på veiledning. I tillegg til å gi faglig utvikling 
skaper workshopene en arena for erfaringsutveksling mellom 
gruppelederne. Noe gruppelederne selv gir uttrykk for at er av 
stor verdi.

Endelig kunne vi legge Covid-19 bak oss. Interessen for å bli 
frivillige var ikke som for 3 år siden, men vi så en positiv utvikling. 

Totalt har 58 nye frivillige startet i Oslo og 35 i Bergen. 

FRIVILLIGHETEN

• De som kontakter Kors på halsen og de som svarer er anonyme.

•  De frivillige er trygge, ansvarlige voksne med ulik bakgrunn og  
 erfaringer.

•  Samtalene er nøytrale om private, religiøse og politiske   
 synspunkter.

• Barna snakker med Kors på halsen som en tjeneste, ikke med  
 en bestemt frivillig.

RAMMER FOR VÅRT ARBEID

Frivilligheten har et bredt spekter av erfaring og 
kunnskap som bidrar til at vaktrommet blir en 
god arena for læring og refleksjon.
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KORS PÅ HALSENS HOLDNING 

I Kors på halsen er målet – for både 
frivillige og ansatte – å være trygge 
voksne, med mot og vilje til å lytte til 
og ta imot alt som barna forteller oss. 
Vi skal hjelpe med å sortere tanker og 
følelser, styrke barnas handlekraft og 
bidra til håp for fremtiden.

SLIK ØNSKER VI Å MØTE 
BARNA SOM KONTAKTER OSS:

Jeg har lyst til å prate med deg
Jeg har tid til å lytte til deg
Jeg tar deg på alvor
Jeg tåler å møte følelsene dine
Jeg tåler å dele din smerte
Jeg tror du kommer til å klare deg

Jeg er ikke forutinntatt
Jeg er undrende og nysgjerrig, og 
gir ikke råd før du ber meg om det
Jeg møter deg med respekt, 
uten å dømme eller stille diagnose
Du skal vite at jeg vil deg vel
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• Alle dager fra 14–22 (Sommer, - og juleferie 16–22)

•  Tjenesten på www.korspåhalsen.no er 
 gratis og anonym. Velg mellom chat, mail  
 eller telefon 800 333 21

• Det er også et forum på nettsiden hvor ungdom  
 kan støtte hverandre. Alle innlegg godkjennes  
 før publisering 

ÅPNINGSTIDER


