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Gjennom hele 2013 har 140 frivillige i Kors på halsen svart 
på henvendelser fra barn og unge om alt fra kjedsomhet 
til selvmordstanker. Det har til tider vært travelt og mye kø, 
særlig på chatte-tjenesten vår. I løpet av året har vi sett 
oss nødt til å øke både åpningstid og antall linjer på chat.
 
Det er krevende å være frivillig på Kors på halsen. Hver 
dag må de forholde seg til samtaler som blir avsluttet uten 
å vite hvordan det går etterpå, eller leve seg inn i små og 
store kriser og komplekse problemer. Kors på halsen  
jobber mye med å ivareta våre frivillige. Det er blitt tilbudt 
ulike temakvelder, og alle frivillige har tilgang på veiledning 
på og mellom hver vakt. Frivillige vaktansvarlige fikk tilbud 
om seks workshops i 2013. Gjennom nyttig, felles refleksjon 
kan de vaktansvarlige bli enda bedre forberedt til å ta 
imot og støtte frivillige som opplever tunge, utfordrende 
samtaler.

Det viktigste for Kors på halsen er at barn og unge møter 
trygge voksne som tåler å stå i samtalen, som tåler å lytte 
til deres historier og som tåler at virkeligheten ikke alltid 
er som vi tror. For at de frivillige skal kunne være rustet til 
å møte de uforutsigbare samtalene, som enten får deg 
til å smile eller gråte, er det viktig med et trygt miljø for 
å snakke om opplevelsene på vakt. Frivillige og ansatte 

skaper sammen en trygg arena, et godt miljø og en 
atmosfære som frivillige vil være, lære og delta i.

Med gode frivillige på vakt, har Kors på halsen anledning 
til å påta seg ulike oppgaver som kan bidra til flere 
henvendelser, mer synlighet og kunnskap om Kors på 
halsen. Derfor hender det at representanter fra Kors på 
halsen holder temakvelder på skolene, møter opp på ulike 
messer og deltar på nettverksmøter for å dele erfaringer 
og utfordringer. Dette gjøres også for at ansatte skal kunne 
opprettholde og tilføre mer faglig kunnskap til tjenesten 
som helhet.

Som et lavterskeltilbud uten timebestilling, blir barn og 
unge møtt med nysgjerrighet, åpenhet og håp. For det 
som er viktig for dem er viktig for Kors på halsen. Ingen 
tema er for små eller store. Og Kors på halsen er helt 
unikt, alle svarene er helt unike. Ingen standardsvar og 
ingen like samtaler. Det er kun fokus på møtet mellom  
den frivillige og barnet - her og nå.

Nelli Kongshaug 
Leder i Kors på halsen

Kors på halsen I ny draKt
I jubileumsåret vårt vil Kors på halsen fornye utseendet 
sitt. Vi planlegger nye nettsider til høsten, og skifter ut 
reklamemateriell, plakater, stil og tone. Denne rapporten 
du holder i hendene er et av de første nye produktene vi 
lager med ny profil. Her finner du lekne fonter og friske 
farger vi håper vil virke attraktive. Vi ønsker å underbygge 
følelsen av trygghet og pålitelighet, med fokus på 30 års 
erfaring og over en million samtaler. Profilen er laget av 
Phantom film i Stavanger.

Profilen skal på en positiv måte vise ekthet, trygghet, 
tilgjengelighet og menneskelighet, slik vi vil at tjenesten vår 
også skal være. Portrettbildene blir brukt for å understreke 
mangfoldet i målgruppen vår. Her ser vi gjenspeilt ulike 

målgrupper, aldersgrupper, kjønn, bakgrunn, uttrykk 
og sinnsstemninger, på en anonym måte. Bildene skal 
kommunisere direkte og ærlig, og vise et tverrsnitt av 
alle vi ønsker å nå – barn, ungdom, frivillige og andre 
voksne. Dette mangfoldet bidrar til å senke terskelen for 
henvendelser. Her hos Kors på halsen tar vi i mot alt barn 
og unge ønsker å snakke om, fra forelskelse, savn, glede 
og sinne, til spørsmål om identitet, ensomhet, fortvilelse, 
venner, baksnakking, familie og fotball. Vi tar i mot og tåler 
hva som helst av det de unge har på hjertet!
 
De nye nettsidene våre blir finansiert av julegaven fra 
Telenors ansatte. Takk for en fantastisk gave!

HAR DU SPØRSMÅL OM VENNER, BAKSNAKKING, RELIGION, SEX, RUS, GRENSER, MENSEN, 

FAMILIE - ELLER HVA SOM HELST, EGENTLIG - KAN DU ALLTID SPØRRE OSS! 
VI SVARER PÅ TELEFON, CHAT ELLER MAIL HVER MANDAG TIL FREDAG FRA 14.00 TIL 20.00

Hva fØler du nÅ?
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I 30 ÅR HAR BARN OG UNGDOM DELT SINE ULIKE FØLELSER MED OSS. FORELSKELSE, SAVN, 
IDENTITET, ENSOMHET, FORTVILELSE, SINNE - HVA SOM HELST, EGENTLIG. FØRST PÅ TELEFON, 

SÅ PÅ MAIL OG NÅ OG PÅ CHAT. BESØK OSS PÅ WWW.KORSPÅHALSEN.NO, SÅ SNAKKES VI.
VI SVARER PÅ TELEFON, CHAT ELLER MAIL HVER MANDAG TIL FREDAG FRA 14.00 TIL 20.00

Hva fØler du nÅ?
I 30 ÅR HAR VI SVART PÅ SPØRSMÅL FRA BARN OG UNGDOM OM SKOLE, FRITID, FAMILIE, SAVN, 

KROPP, ANGST, VENNER, IDENTITET, ENSOMHET - HVA SOM HELST, EGENTLIG - FØRST PÅ TELEFON, 
SÅ PÅ MAIL OG NÅ OG PÅ CHAT. OM DU OGSÅ VIL BIDRA TIL EN TRYGGERE OPPVEKST VED Å LYTTE 

TIL HVA BARNA HAR PÅ HJERTET, KAN DU LESE MER OM Å BLI FRIVILLIG PÅ  WWW.KORSPÅHALSEN.NO
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For tilliten!
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dialog og støtte alle Kanaler
I 2014 er det 30 år siden Røde Kors opprettet  
sitt samtaletilbud for barn og unge. 

tall og tendenser i 2014
I 2013 besvarte frivillige på Kors på halsen  
14 656 henvendelser!
 

effeKtstudie av chat-tilbudet
Effektstudien ble utført av Senter for  
Barneforskning ved NTNU.

godt samarbeid
Kors på halsen har flere gode samarbeidspartnere  
som bidrar til arbeidet vårt.  
 

eKspertpanelet 
I 2013 har ungdomspanelet vårt, kalt Ekspertpanelet, 
hatt seks samlinger med ulike temaer. 

røde Kors-prinsippene 
Kors på halsen følger Røde Kors-prinsippene og 
omfattes av Røde Kors sitt verdigrunnlag.
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« som et lavtersKeltilbud uten  
 timebestilling, blir barn og unge  
møtt med nysgjerrighet, åpenhet og håp.



     

På telefon, chat og mail får vi daglig henvendelser om gleder 
og sorger i barn og unges hverdag. I Kors på halsen har vi 
mot til å være i de vanskelige samtalene. Vi fokuserer på å 
lytte, reflektere sammen med, og veilede på de unges  
premisser. Forebyggende arbeid er viktig for barn og unge 
som befinner seg i risikosonen for negativ utvikling, og Kors 
på halsen er en viktig bidragsyter dette arbeidet. 

Som i alle Røde Kors’ aktiviteter er frivillighet bærebjelken i 
Kors på halsen. Daglig er det mellom 10-15 voksne personer 
på vakt som besvarer henvendelsene vi mottar. Alle frivillige 
har gjennomgått intervju, kursing og opplæring på 30 timer. 

De frivillige er selv aktive i utforming av tjenesten med sin 
egen innsats, erfaringer og ressurser. Felles er det genuine 
ønsket om å være tilstede for barn og unge som trenger noen 
å snakke med. Barn og unge som tar kontakt bemerker ofte 
hvor verdifullt det er at noen er der for dem gratis, og av fri 
vilje.

Takket være nesten 150 frivillige holder vi åpent hver eneste 
mandag til fredag mellom klokka 14 til 20 gjennom hele året, 
også i ferier og under høytider da mange andre instanser er 
stengt.  

•	 Telefon		800	333	21	er	åpen	alle	hverdager	fra	14–20,		
	 også	høytids-	og	helligdager
	
•		Chatten	er	åpen	alle	hverdager	fra	17–20

•		Mail	besvares	innen	48–72	timer

•	 På	nettsiden	har	vi	et	diskusjonsforum	hvor	de	unge		
	 kan	legge	ut	innlegg	og	svare	hverandre.	Alle	svar			
	 godkjennes	til	publisering	i	løpet	av	24	timer

•	 Røde	Kors	er	en	beredskapsorganisasjon,	og		
	 Kors	på		halsen	utvider	åpningstidene	når	det	oppstår		
	 spesielle	behov	oppstår	spesielle	behov. 

åpningstider rammer for arbeidet vårt

•	 Vi	er	anonyme,	og	de	som	kontakter	oss	er	anonyme	

•	 Vi	er	trygge,	ansvarlige	voksne	

•	 Vi	møter	barn	og	ungdom	der	de	er	

•	 Vi	er	ikke	terapeuter,	eksperter,	oppdragere	eller		 	
	 kompiser	

•	 Vi	formidler	ikke	private,	religiøse	eller	politiske	syn	

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

I 2014 er det 30 år siden røde Kors opprettet sitt samtaletilbud for barn og unge, og siden 
den gang har vi besvart over en million henvendelser fra hele landet. I dag er Kors på halsen 
et nasjonalt lavterskeltilbud for alle under 18 år som ønsker noen å snakke med, anonymt 
og helt gratis.

dIalog og støtte  
I alle Kanaler

Jeg vil ta mitt eget liv. 
Det holder ikke med 

selvskading lenger 
Jente på chat.

Foreldrene mine har 
ikke jobb og drikker 

hver dag. De sier at de 
ikke har et problem, 
men jeg er ikke enig. 

Jente på chat

):(;
(; ): <3 <3

<3 <3

Sitater fra Kors på halsen.
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Om jeg er homofil vet 
jeg ikke om jeg tør å 
komme ut.  Jeg har 
ikke noe imot å være 
det, men det virker 
som alle jeg kjenner  
er imot det, og synest  
det er galt. Uansett, 
hvordan vet du hvem  
du liker egentlig?
Gutt på mail
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tall og tendenser I 2013 
I 2013 besvarte frivillige på Kors på halsen 14 656 henvendelser! frivillige har sittet på vakt 
10 920 timer, og tatt i mot telefoner, chat og mail. Våre frivillige gir mer enn 6,5 årsverk av sin 
fritid for å hjelpe barn og unge.

de  vanligste temaene på:  

telefon henvendelser chat  henvendelser  mail  henvendelser

Gutter	 	 	 30,4	%	 	 21	%		 17,3	%

Jenter	 	 	 42,6	%	(27,1%	uviss)				 	71,	%	(uviss	7,5	%)	 82,7	%

    Kjønn telefon  chat   mail

Kjønnsfordeling:  

Vi har valgt ut de mest vanlige temaene for å belyse hva barn 
og ungdom snakker med oss om, samt å vise frem krise-
pregete henvendelser. Krisepregete henvendelser handler om 
mer alvorlige situasjoner og samtaler. Eksempler på dette kan 
være at barn forteller om selvmordstanker, alvorlige lovbrudd 
eller vold i hjemmet. Krisepregete henvendelser har økt med 
et par prosent i alle tre kanalene fra 2012 til 2013. Vi ser at på 
chat snakker ungdom om mer alvorlige tema, det er lettere å 
fortelle om kriser gjennom denne kanalen fordi barna er enda 
mer anonyme enn på telefon. «Ingen hører meg hvis jeg gråter 
bak skjermen». Vi har fått dobbelt så mange henvendelser på 
chat som i 2012. På mail ser vi en liten økning i gutter som tar 
kontakt. 
 
Psykisk helse er fortsatt er stort tema på Kors på halsen. 
Barn og ungdom forteller blant annet om selvmordstanker, 
selvskading, depresjoner og spiseforstyrrelser. Vi vet at det 
nytter å snakke med noen når livet er vanskelig, og at da kan 
det være godt å være helt anonym. Mange spør derfor om 
anonymiteten hos oss, slik at de er helt trygge på at det de 
forteller ikke blir fortalt videre.

antall henvendelser

•	 10	556	besvarte	anrop	på	telefon	800	333	21

•	 3	194	dialoger	via	chat	

•	 906	anonyme	e-post	besvart	

•	 1	440	innlegg	publisert	i	debattforum	på	korspåhalsen.no		
	 hvor	ung	støtter	ung	

•	 84	149	unike	brukere	på	nettsiden	

•	 126	884	treff	på	siden,	med	352	859	sidehenvisninger

Effektstudien ble utført av Senter for Barneforskning ved 
NTNU.  Fokuset var å få kunnskap om hvordan veiledning  
på chat fungerer, og hvilken betydning den har for de som  
tar kontakt.

effeKtstudIe aV  
chat-tIlbudet
 
I 2011 mottok røde Kors samtaletilbud for 
barn og ungdom, Kors på halsen, 500.000 kr 
fra gjensidigestiftelsen til å gjøre en effekt-
studie av chat-tilbudet vårt. chat ble startet 
som et prosjekt i 2010, og er i dag en del av 
tilbudet til Kors på halsen, på lik linje med 
telefon- og mailtjenestene. 

•	 Chat	har	en	stor	betydning	for	de	som	bruker	den.	

•	 Det	viser	seg	å	være	et	unikt	tilbud	

•	 Tilbudet	er	kjønnsnøytralt,	og	det	er	lav	terskel	for		
	 å	ta	kontakt.	

•	 Barna	forteller	at	de	føler	de	blir	tatt	seriøst	i	det	de		
	 snakker	om	her	og	nå.	Dette	åpner	for	mangfoldet		
	 tema	som	kan	tas	opp.

det er noen hovedfunn som peKer seg ut:

Kors på halsen er veldig takknemlig for bidraget fra  
Gjensidigestiftelsen som har gjort det mulig for å  
gjennomføre en slik undersøkelse.

Litt	forskjellig	 29	%	 	 Psykiske	helse	 23	%		 Psykiske	helse		 27	%

Fritid	 22	%	 	 Relasjoner		 13%	 Relasjoner		 19%

Seksualitet	 10	%	 	 Følelser	 10	%	 Følelser	 11	%

Følelser	 	 8	%	 	 Familie/hjem	 10	%	 Fakta	om	egen	kropp		 11	%

Krisepregete		 	 3	%	 	 Krisepregete	 12	%	 Krisepregete	 12	%

kors på halsen - årsrapport 20136
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telenor 
Telenor har bidratt mye til å gjøre Kors på halsen synlige 
blant barn og unge i hele landet, både med sin årlig støtte og 
engasjement for Bruk Hue-kampanjen. Bidraget fra Telenor 
er veldig viktig for den daglige driften til Kors på halsen, slik at 
Kors på halsen har et velfungerende og pålitelig system for å 
ta imot samtaler på telefon. Midlene brukes også til opplæring 
og faglig påfyll gjennom temakvelder for våre frivillige.

Telenoransatte ga Kors på halsen en generøs julegave i  
desember 2013. Denne gaven blir det viktigste bidraget til  
de nye nettsidene, som skal utvikles i 2014.

bruK hue app
Bruk Hue er Norges største kampanje mot digital mobbing.  
I 2013 besøkte kampanjen 100 skoler over hele landet. På  
femte år på rad er Kors på halsen stolt samarbeidspartner 

sammen med Telenor, Medietilsynet og Barnevakten.  
Sammen nådde vi ca 33.000 elever og 8.000 foreldre med 
et viktig budskap om å bruke huet på nett og mobil. Nytt av 
året var lansering av Bruk Hue-appen, et middel for å nå flere 
ungdommer gjennom en kanal de behersker godt. I Bruk Hue-
appen møter vi bla. Aksel Lund Svindal, Tone Damli og  
Solveig Gullbrandsen som alle har opplevelser knyttet til  
mobbing, enten de har sett på eller opplevd å bli holdt utenfor. 

trygg bruK hjelpelinje 
Som Trygg Bruk hjelpelinje har barn og unge muligheten til å 
snakke om livet på nett, om det er gleder eller utfordringer. 
Barn og unge skiller ikke like tydelig mellom den digitale 
verden og det virkelige liv, og for frivillige i Kors på halsen er 
det ikke nødvendig å fokusere på hvor det skjer, men mer om 
hvordan det oppleves og føles. Siden 2012 har samtaler der 
tema har noe med den digitale hverdagen å gjøre doblet seg. 

For å være oppdatert innen feltet har Kors på halsen deltatt på 
møter i det europeiske InSafe nettverket, arrangert temakveld 
for frivillige og bidratt på Trygg Bruk nettverkets møteplasser. 

child helpline international (chi)
Den femte europeiske konferansen ble holdt i Brüssel, og  
var samtidig en markering av 10-års jubileet til CHI. Norges 
hjelpelinje, Kors på halsen, har vært med siden oppstarten 
av CHI. I anledning jubileet ble hjelpelinjene invitert til EU-
Parlamentet i Brussel, hvor tema var om å opprettholde 
hjelpelinjene og bruke den kunnskapen og kompetansen 
som hjelpelinjene i hvert enkelt land sitter på. Til tross for 
geografiske forskjeller handler henvendelsene mye om det 
samme. Og CHI-nettverkets konferanser hvert år er en arena 
hvor utveksling av erfaring og kunnskap står i sentrum. 

Kiran Aziz fra distriktsstyret i Oslo deltok, og hun sier: «…det 
er et viktig nettverk på mange mulige måter. Folk som jobber 
med samme utfordringer er i stand til å utveksle erfaringer. 
Uten CHI ville det ha vært vanskelig å knytte folk opp mot 
hverandre til tross for landegrenser…»

Kappahl
KappAhl hadde høsten en skolestartkampanje og en jule-
kampanje rettet mot sine kunder.  Ved salg av enkelte produkter 
som penner og nattdrakter i butikkene bidro de økonomisk 
til videre drift av Kors på halsen. Gjennom disse kampanjene 
mottok Kors på halsen 150 000 kr.
 
libresse
Som i 2012 har Libresse arrangert «Sisters by heart» kampanje  
på Instagram, hvor unge kunne legge ut bilder som symbolis-
erer hjerter. Man trenger ikke være i slekt for å være en søster, 
og hjertet symboliserer det. For hvert hjerte som postes får 
Kors på halsen 5 kroner.  Libresse har mye kontakt med 
majoritetsmålgruppen til Kors på halsen, og mange av  
henvendelsene handler om pubertet, kropp og følelser. 
Samarbeidet med Libresse er viktig for Kors på halsen for å 
kunne nå ut til flere i målgruppen.

beliebers
Sammen med Atomic Soul bidro frivillige i Kors på halsen og 
Oslo Røde Kors til å trygge over 60.000 unge som skulle på 
Justin Bieber konsert. Ved å være tilstede for å snakke, trøste 
og klemme kunne «kosepatruljen» gjøre konsertopplevelsen 
for mange lettere og bedre.

Kors på halsen har flere gode samarbeidspartnere som bidrar til arbeidet vårt.  

godt samarbeId 

I 2013 har ungdomspanelet vårt, kalt 
ekspertpanelet, hatt seks samlinger med 
ulike temaer.   

eKspertpanelet

De har deltatt i paneldebatt på Safer Internet Day, sendt 
avgårde en representant til en internasjonal konferanse 
om nettbruk i Brüssel, og vært i studio og spilt inn sitater 
fra brukerne våre. De har også gitt gode innspill til ny  
profil og til markedsføring av tjenesten. Hensikten med å 
ha et ungdomspanel er at Kors på halsen skal utfordres 
på å være en tjeneste så nær målgruppas behov som 
mulig. Med 12 engasjerte ungdommer som deltakere 
gjennom hele året mener vi at vi er nærmere å oppnå 
nettopp det.

« det er vemodig å slutte i ekspertpanelet   
 etter to år, men jeg vet at både Kors på 
halsen og dets ekspertpanel er i de tryggeste 
hender. selv om jeg nå er atten, vil jeg ikke nøle 
med å ringe Kph dersom det skulle være noe,  
fordi denne organisasjonen er en samling med  
mennesker som bryr seg litt mer enn de fleste. 

Mikkel 18 år, Ekspertpanelets første pensjonist 

På årets siste samling fikk ungdommene i Ekspertpanelet 
utdelt diplom for god innsats i 2013. Øverst f.v. Didar,  
Mikkel, Mehmet, Shashmin, Kristine, Fabian, Victoria, 
Oscar, Emilie og Tamanna



En dråpe 
Min forstand, som vann mot en kant.
All min smerte er vannet holdt tilbake,

All min sorg er hver eneste dråpe som har falt,

Men hva er kanten?
Hvorfor føler jeg usikkerhet?
Hva hindrer meg fra å miste det jeg holder tilbake?

En falsk sikkerhet, bygd på det og de jeg stoler på.

Enda en dråpe faller, Slik som en person jeg stoler på gjør.

Vannet vil flyte over, kanten vil falle, jeg vet det vil skje.

Men fortsatt lever jeg i usikkerhet.

Jeg vet en vil falle
Jeg vet det vil skje
Jeg vet vannet vil flyte over

Jeg frykter det
Aksepterer det 

Og venter. 
 
Themaniacme

Dikt fra forumet «Det kreative hjørnet».

følger røde Kors-prInsIppene

humanitet
Vi er her for barn og unge som trenger en voksen å dele 
sine innerste tanker med, sine frustrasjoner, seire og  
nederlag. Vi vil møte disse med omtanke. Vi ønsker å gi 
håp, hjelp og støtte til barn og unge slik at de selv kan 
gjøre noe med sin egen situasjon.

upartisKhet
Vi er alltid på kontaktsøkers parti. Det er henne vi lytter til 
og bekrefter. Vi skiller ikke mellom sinte, glade, utenlandske 
eller norske barn. Vi møter alle som om det var for første 
gang, med et åpent, interessert og fordomsfritt sinn. 

nøytralitet
Vi er verken religiøse eller politiske på noen som helst 
måte, og formidler ikke våre personlige meninger om disse 
temaene. Vårt fokus er den kontaktsøkende og dennes 
behov.

uavhengighet
Røde Kors er en uavhengig organisasjon og er ikke  
forpliktet av annet enn våre egne prinsipper og  
Norgeslover. Dette gjør oss ekstra godt i stand til å  
være nøytrale og opptre upartisk i møtet med barnet.

frivillighet
Vårt frivillige engasjement gjør at vi kan møte barn og unge 
med en helt spesiell integritet. Vi gjør dette fordi vi har lyst  
og fordi vi synes det er så viktig at vi vil bruke fritiden vår  
på dette. Dette gjør oss til et unikt supplement til det  
profesjonelle hjelpeapparatet.

enhet
Det er bare ett Røde Kors. Selv om vi er mange frivillige,  
er vi frivillige i det samme Røde Kors. Utad skal vi  
oppfattes som en enhet. Derfor er det viktig at vi alle  
forstår Røde Kors prinsippene og hva de krever av oss.

universalitet
Røde Kors-bevegelsen finnes over hele verden, og alle 
nasjonalforeninger bygger på de samme prinsippene. Noen 
barn og unge har erfaringer med Røde Kors som gode 
hjelpere i et annet land. Vi må møte disse med det samme 
verdigrunnlaget.

Kors på halsen omfattes av røde Kors’ verdigrunnlag, som innebærer medmenneskeli-
ghet overfor alle mennesker uansett bakgrunn. dette er formulert som sju prinsipper: 
humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.  

Vi i Kors på halsen jobber for at dette skal ligge til grunn for hver enkelt samtale vi har 
med barn og unge, uansett om det skjer på nett eller telefon.  
 
Vi har formulert det på følgende måte:
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KORS PÅ HALSEN	

postadresse:
Kors	på	halsen
Oslo	Røde	Kors

Postboks	3	Grønland
0133	Oslo

e-post:
post.korspahalsen@rodekors.no

nettadresse:
www.korpåhalsen.no

sentralbord røde Kors:
05003

årsrapport 2013


