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FRIVILLIGHETEN ER SELVE 
BÆREBJELKEN TIL TJENESTEN

Nelli Kongshaug 
Leder for Kors på halsen

Kors på halsen har for en del barn og unge kanskje vært det eneste som har vært 
forutsigbart i året som gikk. Når samfunnet stengte ned, skolehverdagen ble 
forandret og mange aktiviteter og tjenester uteble eller endret seg, holdt Kors 
på halsen åpent. Vi jobbet hardt og klarte til og med å utvide åpningstidene til å 
inkludere lørdager og søndager.

Vårt viktigste fokus var å holde tjenesten åpen og tilrettelegge best mulig for at 
frivillige følte seg trygge på vakt. Frivilliges engasjement betyr mye i en samtale. 
Kanskje mest fordi frivillige tar seg tid til å lytte til det som blir sagt uavhengig av 
tema, også stillheten. Frivilligheten er selve bærebjelken til tjenesten og skal ha 
honnør for å stille opp, selv når egen hverdag er satt på hodet. 

Med ekstra bevilgninger fra regjeringen, gode samarbeidspartnere og nye 
givere, klarte vi å ruste opp tjenesten og holde åpent. Vi etablerte et nytt 
svarsted i Bergen, vi holdt tjenesten åpen hele uken, vi utviklet et e-læringskurs 
for nye frivillige for å sikre god opplæring i en situasjon med mange restriksjoner 
rundt fysiske møter, og mye mye mer som du kan lese om på de neste sidene.

«Når samfunnet stengte ned, 
skolehverdagen ble forandret 
og mange aktiviteter og 
tjenester uteble eller endret 
seg, holdt Kors på halsen åpent»

Foto: M
artin-Phillip Fjellanger.

2020 VAR ET ANNERLEDES ÅR 
FOR HELE NORGE

2020 var et annerledes år for hele Norge. Det er  kanskje ikke en eneste person i hele 
Norge som ikke har blitt påvirket av nåværende situasjon. For barn og unge ble det 
meste som kunne minne om en normal hverdag revet bort fra oss og vi sto alle på ukjent 
og utrygg bakke. Som barn og unge er vi alle tilpasningsdyktige. Men til ulik grad. 

Året som har gått har påvirket oss alle ulikt, men vi kan alle være enig om at det har 
vært alt annet enn enkelt. Den nye hverdagen var annerledes for alle. Noen blomstret 
med hjemmeskole og mindre sosialt. Andre visnet. Noen fikk bedre karakterer enn aldri 
før. Andre slet med å bestå. 

I slike nye tilpasningssituasjoner ser vi bedre enn aldri før hvor viktig Kors på halsen sin 
rolle er i samfunnet vårt. For veldig mange ble de trygge støttepersonene en er vant 
til å lene seg på plutselig veldig langt borte. De som har vanskelige hjemmeforhold ble 
satt i ekstra klemme. Hun som opplevde kjærlighetssorg for første gang kunne ikke 
gråte på skulderen til bestevenninna. Han som ikke har vært alene før følte seg mer 
ensom enn aldri før. Hen som fikk toppkarakterer slet nå med motivasjonen for å i det 
hele tatt gidde å levere innleveringen. 

Utfordringene har vært nye, mange og vanskelige for de fleste av oss barn og unge. 
Derfor har Kors på halsen aldri vært et viktigere organ. Støtten, hjelpen, rådene og 
forståelsen er noe vi ikke hadde klart oss uten. Forbedringspotensiale finnes det 
alltid- men hvordan kan man forbedre seg på en situasjon man er i for første og mest 
sannsynligvis siste gang? På vegne av alle barn og unge i hele Norge er jeg ekstremt 
takknemlig for det utrolig viktige støtteapparatet Kors på halsen har vært i året som 
har gått. Pandemien er ikke over enda, men i alt mørke har Kors på halsen vært et 
trygt, fint og støttende lyspunkt!
 Frida (17), ekspertpanelet

«Året som har gått har påvirket 
oss alle ulikt, men vi kan alle være 
enig om at det har vært alt annet 
enn enkelt. Den nye hverdagen var 
annerledes for alle»

Følg oss på:          facebook                    instagram          www.korspaahalsen.rodekors.no

• Vi som svarer og de som kontakter oss er anonyme.

• Vi er trygge, ansvarlige voksne. 

• Vi er frivillige med ulik bakgrunn og erfaringer.
 
• Vi er likeverdige medmennesker.

• Vi er nøytrale i samtaler om private, politiske   
 eller religiøse synspunkter.

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

• Tjenesten er gratis og anonym, på 
 www.korspahalsen.no og telefon 800 333 21.
 
•  Alle dager fra kl. 14–22  
 (sommerferien og juleferien 16–22).

• Forum på nettsiden hvor ungdom kan støtte  hverandre.  
 Alle innlegg godkjennes før publisering. 

ÅPNINGSTIDERRAMMER FOR VÅRT ARBEID

Foto: Privat
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DE VANLIGSTE TEMAENE BARN OG UNGE VIL 
SNAKKE OM 

Kors på halsen jobber ut ifra et temaårshjul hvor hvert 
kvartal har et hovedtema og hver måned et undertema. 
Temaene blir valgt basert på statistikken vår, som forteller 
oss hvilke tema barn og unge er opptatt av og snakker 
med Kors på halsen om. I tillegg bruker vi innspill fra 
ekspertpanelet og tema de frivillige har spilt inn at de 
trenger mer kunnskap om.

På neste side kan du lese om hva barn og unge legger 
i disse temaene når de tar kontakt med oss.

I 2020 besvarte Kors på halsen totalt 21 479 henvendelser på chat, telefon og mail, og på forum ble det publisert 
1 803 innlegg. Totalt fikk Kors på halsen inn 30 891 henvendelser, som er en nedgang på 4 % sammenliknet med 
2019. Chat-tjenesten står for 79 % av henvendelsene, en økning på 2 % fra 2019. Dette viser at trenden med chat 
som den mest populære kanalen fortsetter.

HENVENDELSER OG SVARPROSENT 

Kors på halsen besvarte 70% av alle henvendelser i 2020. Dette 
er en markant økning fra 2019, hvor svarprosenten var på 49 %. 
Kors på halsen har arbeidet aktivt med å øke svarprosent i 2020. 
Det ble satt inn frivillige og ansatte fra andre aktiviteter i Oslo 
Røde Kors når de stengte og det ble opprettet et nytt svarsted 
i Bergen.

Chat-tjenesten fortsetter å være den største kanalen med 24 281 
henvendelser og 16 968 besvarte samtaler. Sammenlignet med 
2019 er dette en økning på 58 % i antall besvarte samtaler, men 
en nedgang på 2 % i totalt antall henvendelser. Nedgangen i totalt 
antall henvendelser kan henge sammen med at svarprosenten 
har gått opp, og dette bidro til at flere kom igjennom på første 
forsøk og ikke tok kontakt gjentatte ganger.

Telefon hadde totalt 5 762 henvendelser, hvor av 64 % ble besvart. 
Dette utgjør en liten nedgang i totalt antall henvendelser 
sammenlignet med 2019. samtaler.
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FYLKESFORDELING

Kors på halsen blir kontaktet av barn og unge fra hele landet, men 
får desidert flest henvendelser fra fylkene Viken og Oslo. Antall 
henvendelser fra Osloregionen har økt markant sammenlignet 
med 2019 og er det fylket som har økt mest. Det har også vært en 
tydelig økning i antall henvendelser fra Rogaland, sammenliknet 
med 2019.

ALDERSFORDELING 5 TIL 20 ÅR

Gjennomsnittsalderen for samtaler med kjent alder i 2020 
var 15,5 år, og er noe høyere sammenlignet med 2019, hvor 
gjennomsnittet var 15,1 år. Kanalene i Kors på Halsen brukes 
litt forskjellig av de ulike aldersgruppene med forum som det 
mest populære blant de yngste, og telefon med det høyeste 
aldersgjennomsnittet. Fokusområde for Kors på halsen i 2021 
er å nå de yngre barna, blant annet gjennom sosiale medier 
og andre arenaer.

TALL I 2020
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GRUNN TIL BEKYMRING 
Inntrykket vårt er at barn og unge som har tatt kontakt generelt 
har klart seg bra gjennom pandemien, men rapporten fra FHI 
«Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse» gir 
likevel grunn til bekymring for de barna som var i en sårbar 
livssituasjon allerede før korona. Kors på halsen har derfor hatt 
en ekstra viktig rolle overfor for de sårbare gruppene, da 
nedstengingen har ført til et mindre tilgjengelig hjelpeapparat 
for barn og unge. 

KORONAPANDEMIEN
Selv om vi opplever at barn og unge i det store og det hele er 
opptatt av de samme tingene som ellers, har vi sett en økning 
i henvendelser knyttet til familie og hjem, sammenlignet med 
2019. Dette kan skyldes at de fleste har tilbrakt mer tid hjemme 

og sammen med familien sin. Det har også vært samtaler der 
barn og unge har snakket om bekymring for noen man er 
glad i som er i risikogruppen, frustrasjon over at man ikke kan 
gjøre alle de tingene man har lyst til eller konkrete spørsmål 
om smittevern og symptomer. Andre har gitt uttrykk for at det 
har vært positive ting som følge av pandemien, blant annet at 
hjemmeskole har vært bra for de som ikke trives så godt på 
skolen eller synes det var lettere å konsentrere seg hjemme. 

DIGITALE MEDIER
Digitale og sosiale medier er en integrert og naturlig del av barn 
og unges liv, og er blitt enda mer aktuelle i en tid hvor mange 
tilbringer mer tid hjemme og er mer isolert. For mange er 
digitale medier nært knyttet til relasjoner og er et sted de ofte 
knytter nye. Barn og unge henvender seg ofte til Kors på halsen 

med spørsmål knyttet til nettrelasjoner og hvordan disse utvikler 
seg. Det er også samtaler om hvordan digitale relasjoner gir 
utfordringer og hvordan man kan få hjelp til å håndtere disse. 
 Mange forteller at de er ensomme og ønsker kontakt med 
nye mennesker. Digitale medier representerer en arena hvor 
man lett kan komme i kontakt med andre og åpner opp for at 
man kan få nettvenner fra andre steder i landet eller verden. 
Samtidig forteller barn og unge at det kan være vanskelig å ha 
oversikt over hva som til enhver tid skjer på sosiale plattformer, 
og at dette skaper uro og stress. Enkelte barn snakker om å bli 
eksponert for gruppepress for å bli medlem i grupper eller ta 
i bruk plattformer, som for eksempel TikTok. For andre er
bekymringen at de blir ekskludert fra grupper eller sider. 
 Spredning av bilder og videoer på nett er en annen ting 
mange barn og unge er opptatt av. De er spesielt opptatt av 
nakenbilder (nudes) og problematikken rundt dette. Flere 
forteller at de har blitt bedt om å sende nudes og har kanskje 
hatt lyst, men har vært redde for konsekvensene. Mange av disse 
samtalene handler om lovligheten av å sende bildene, dele disse 
videre og ikke minst angre på at man har sendt nakenbilder. 
Flere barn forteller at de har følt press til å gjøre det, blant annet 
for å fremstå som «bra nok» for en kjæreste. 

IDENTITET
Barn og unge er ofte opptatt av de store spørsmålene og sentralt 
i dette står tanker og følelser knyttet til egen identitet: «Hvem 
er jeg?». «Hvor hører jeg til?». «Hvem er det som skal definere 
hvem jeg er?». Mange opplever at de har valgmuligheter, men at 
de likevel blir styrt av andres oppfatninger og forventninger. De 
tenker mye på hvordan venner og familie rundt vil reagere hvis 
de forteller om tanker de har knyttet til kjønn, legning, kultur og 
religion. Dette kan gi en følelse av at livet ikke blir levd fullt ut slik 
de selv ønsker. Kors på halsen lytter til og snakker ofte med barn 
og unge om disse temaene.
 Mange barn og unge bruker også Kors på halsen som en 
øvingsarena, et sted hvor de kan snakke og reflektere sammen 
med en voksen uten at det har konsekvenser for livet deres og 
hvordan de blir oppfattet. De forteller at det er godt å kunne 
være seg selv i samtaler med frivillige.
 Noen barn og unge som tar kontakt snakker om at de synes 
at de tradisjonelle kategoriene for kjønn er vanskelige å forholde 
seg til. Det kan handle om følelsen av å være født i feil kropp 
eller at man føler seg mer vel i klær som tradisjonelt tilhører det 
andre kjønn. Når det kommer til usikkerhet rundt legning, er 
det mange som synes det er vanskelig å fortelle om dette til dem 
som står dem nært. De lurer på hva som vil skje hvis de får følelser 
for en av samme kjønn. Hvordan vil personen reagere hvis de 

forteller om disse følelsene, og kan dette føre til at vennskapet 
blir ødelagt? Den oppvoksende generasjonen er den første til 
å operere i to «verdener», den fysiske og den digitale. Mange 
som tar kontakt med Kors på halsen forteller at de opplever stor 
forskjell mellom identitetene de har i disse to verdenene. De 
forteller at de ofte presenterer en forbedret utgave av seg selv 
på nett, og at de opplever å ha større grad av kontroll over den 
digitale virkeligheten. Den representerer et sted hvor man kan 
«skape seg selv». Blant annet sier barn og unge at særlig 
spillverdenen oppleves som et sted der de føler seg mer ekte og 
lettere blir akseptert. Samtidig kan de reflektere over at de kjenner 
et savn etter tilsvarende anerkjennelse og bekreftelse i den virkelige 
verden og at det blir utfordrende når de to verdenene møtes. 

HVERDAGSMESTRING
Hverdagen til barn og unge har blitt preget av pandemien på 
mange måter, og den har for de fleste vært mindre forutsigbart 
enn ellers. Kors på halsen har vært opptatt av å synliggjøre for 
barn og unge at de kan snakke med Kors på halsen om alt – både 
store og små temaer. De frivillige bidrar til hverdagsmestring 
gjennom å være der for alle barn og unge som tar kontakt, enten 
det dreier seg om hjelp til skolearbeid, valg for fremtiden, trøst 
og støtte når det kjennes tungt eller og glede seg sammen, når 
positive opplevelser og følelser deles. 

VOLD
Hvert 20. barn opplever å bli utsatt for grov vold før de fyller 
18 år. I FHI rapporten «Konsekvenser av covid-19 på barn og 
unges liv og helse», antyder funnene en betydelig nedgang 
i innmeldte saker om mishandling. Dette tyder på at 
nedstegningen kan ha ført til at færre tilfeller er fanget opp og 
at flere barn ikke har mottatt nødvendig hjelp. Dette kombinert 
med redusert eller fraværende skolehelsetjeneste og psykisk 
helsevern gjør at behovet for alternative støttelinjer er ekstra 
stort. I samtale med Kors på halsen er det mange barn og unge 
som forteller om voldshendelser for første gang, og bruker 
oss til å teste ut hvordan de blir tatt imot når de forteller. De 
frivillige møter disse barna ved å lytte, tro på det barnet forteller 
og tydeliggjøre for barnet at de selv ikke er skyld i det som har 
skjedd. Det er viktig at barna får hjelp til å sette ord på det de har 
opplevd og hva de føler. Dette er et viktig ledd i prosessen for 
å kunne fortelle det til en voksen de stoler på, politi eller andre 
som kan hjelpe dem. 
 Kors på halsen snakker med alle, også de som utøver vold. 
Mange av de som utøver vold, eller tenker på å gjøre det, kan 
selv ha det vondt. Det er viktig at alle som tar kontakt med Kors 
på halsen, uansett tema, opplever å bli møtt med empati og at 
de får ros for at de tør å fortelle. I samtaler med personer som 
selv utøver vold prøver den frivillige å gå bakenfor og utforske de 
følelsene og opplevelsene som ligger bak volden. På den måten 
kan de utforske sammen med barnet hvordan de kan håndtere 
slike følelser på en mer hensiktsmessig måte. 

TEMAENE VI FOKUSERTE PÅ I 2020

Året vi ser tilbake på har vært preget av covid-19 og de restriksjonene 
dette har medført for barn og unge. Hjemmeskole, redusert 
fritidsaktivitetstilbud og begrenset sosial omgang 
med både venner og familie for å nevne noen. 

«Hvor hører jeg til?». «Hvem er det 
som skal definere hvem jeg er?»

KORS PÅ HALSEN  •  ÅRSRAPPORT 2020

Illustrasjoner: Lien Duong
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REKRUTTERING OG OPPLÆRING 
I 2020 ble rekrutteringen av nye frivillige preget av situasjonen 
rundt covid-19. Det ble derfor kun holdt tre grunnkurs med fysisk 
frammøte dette året. Dette førte til at vi måtte sette fortgang i 
planene, som vi allerede hadde, om å teste ut en digital opplæring. 
 Gjennom våren og sommeren pågikk arbeidet med et nytt 
e-læringskurs for Kors på halsen. Det ble utviklet av Røde Kors-
skolen i samarbeid med Kors på halsen, og produsert av Didac. 
 På høsten ble vårt tradisjonelle grunnkurs byttet ut med det 
nye opplæringskonseptet. Dette består av 2 e-læringsmoduler, 
kombinert med egne gruppeopplæringer for telefon, chat og 
mail. I e-læringsmodulene får nye frivillige en innføring i 
frivilligrollen, samtalemetodikken og relaterte temaer. 
Gruppeopplæringene består av supplerende gjennomgang 
av samtalemetodikk, øvelser og diskusjoner. Deltakerne har 
også sine første chatsamtaler med barna og svarer på mail, 
begge deler under veiledning. 
 Med god hjelp av vår frivillige opplæringsgruppe og ansatte 
fungerte dette veldig bra, og vi har kunnet ta inn mange nye 
frivillige også denne høsten. Dette er vi veldig glade for, da 
smittesituasjonen naturlig nok har ført til et mye større frafall 
på vakt enn vi har sett tidligere. Det nye formatet for opplæring 
gir oss også muligheter for å sette opp ekstra opplæring på kort 
varsel, noe vi blant annet gjorde i desember for å styrke 
bemanningen i julen. 

 I starten av koronatiden fikk vi også god hjelp fra frivillige 
og ansatte ved andre aktiviteter i Røde Kors, som ikke hadde 
muligheter for å holde åpent på grunn av restriksjonene. Sammen 
med seks midlertidige vaktlederstillinger i 50 %, har dette bidratt 
til positive tall i 2020. 

FRIVILLIGE I OSLO
Ved slutten av året hadde vi 224 aktive frivillige, samt ca. 70 frivillige 
i permisjon, som vi håper å ha tilbake snart. Ved utgangen av 
2020 hadde vi også en gruppe på ca. 20 personer som er klare 
for neste runde med opplæring i slutten av januar. Aldersspennet 
er fortsatt stort blant våre frivillige, og strekker seg fra 22 år og 
opp til 78 år. Fordelingen mellom menn og kvinner lå i utgangen 
av 2020 på 15 % menn og 85 % kvinner. 
 I 2020 har vi utvidet åpningstiden til alle dager, hvilket innebærer 
at vi nå har ca. 315 flere bemannede vakter per år. I helgene er det 
per i dag kun chatten som er åpen. Svarsted Bergen, som vi åpnet 
i april, har bidratt til å styrke vår svarprosent, spesielt på sårbare 
vakter. Kors på halsen holder nå åpne chatlinjer 14–22, 365 dager 
i året. Mandager til fredager besvarer vi også telefoner og mail. 
De frivillige har gjort en formidabel jobb i disse utfordrende tider 
for å sørge for at dette er mulig. 
 Vi har arbeidet mye med oppfølging av en trivselsundersøkelse 
som ble gjennomført blant våre frivillige i 2019. Dette har ført til 
forbedringer i både opplæring, teknisk utstyr og faglig utvikling. 

Det har vært avholdt trivselssamtaler med de fleste Kors på halsen 
frivillige. Det gir oss retning for ytterligere forbedringer fremover. 
Antallet frivillige som har sluttet i Kors på halsen har gått ned 
med ca. 20 % fra 2019. Dette er en trend vi aktivt vil arbeide for at 
skal fortsette. 
 Det har dessverre ikke vært mulig å avholde VIVAT-kurs dette 
året. Dette kurset gir viktig kunnskap om selvmordstematikken 
og trygghet i samtaler som handler om selvmord. Vanligvis 
gjennomfører vi VIVAT-kurset Førstehjelp mot selvmordsfare to 
ganger i året, med inntil 30 frivillige som deltakere hver gang. 
Likevel har mange av våre frivillige fått styrket sin kompetanse ved 
å ta andre kurs, som psykososial førstehjelp og førstehjelpskurs. Vi 
har også hatt en digital temakveld, og flere er under planlegging 
da det var stor suksess. 

 I 2020 hadde vi til enhver tid mellom 23 og 26 aktive gruppeledere. 
Det ble arrangert 4 workshoper for gruppelederne og i mai hadde 
vi vår første digitale workshop, med deltakere fra både Bergen 
og Oslo. Temaet var ekspertpanelets ferske resultater fra testing 
av tjenesten, med spesiell fokus på samtaler om koronasituasjonen. 
I slutten av august kunne vi med gode smitteverntiltak ha kickoff 
på Røde Kors sitt aktivitetssenter Finnerud. Også i oktober kunne 
vi møtes til workshop, med nye testresultater fra ekspertpanelet 
og håndtering av krisesamtaler som tema. Workshopene er en 
god arena for samarbeid mellom ekspertene og gruppelederne, 
i tillegg til å være gruppeledernes møtested for faglig påfyll og 
erfaringsutveksling.

SVARSTED BERGEN
I slutten av mars så Røde Kors behovet for å øke kapasiteten i 
tjenesten, og vedtok å utvide med et nytt svarsted i Bergen. 
I løpet av en uke ble det satt opp et vaktrom, og gjennomført 

I 2020 ble rekrutteringen av nye frivillige preget av 
situasjonen rundt covid-19. Det ble derfor kun 
holdt tre grunnkurs med fysisk frammøte dette 
året. Dette førte til at vi måtte sette fortgang i 
planene, som vi allerede hadde, om å teste ut 
en digital opplæring.

FRIVILLIGHETEN 

•  Gruppelederne er frivillige med ekstra ansvar og har   
 en viktig rolle ved å sikre at vi tilbyr et samtaletilbud  
 av god kvalitet.

•  Gruppelederne har ansvar for å støtte og veilede   
 andre frivillige i samtalene med barna, og for at   
 tjenesten foregår innenfor våre rammer og   
 retningslinjer. 

•  Gruppelederne er også i stor grad involvert i å   
 utvikle og forbedre Kors på halsen på ulike måter, 
 først og fremst gjennom kontinuerlige 
 tilbakemeldinger fra vaktrommet og gjennom   
 arbeid med aktuelle temaer i egne workshoper.

GRUPPELEDERROLLEN
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• 261 aktive frivillige
• 27 gruppeledere
• Fra 22–78 år. Gjennomsnitt 36,1 år
• 15 % menn, 85 % kvinner

DE FRIVILLIGE I KORS PÅ HALSEN

tilpasset kurs og opplæringsvakter digitalt. Frivilligheten i Bergen 
startet med erfarne frivillige fra aktiviteter i pause, men åpnet 
raskt også for helt nye frivillige. Det ble gjort tilpasninger slik at 
vi kunne lære opp nye frivillige på kort tid, uten at dette skulle 
påvirke kvaliteten av tilbudet til barn og unge.  Svarstedet i 
Bergen svarer på chat og har for det meste fokusert på å 
bemanne opp helger. Siden det tilpassede kurset ble vesentlig 
kortet ned, ble det på høsten gjennomført en kurshelg for alle 
frivillige i Bergen for påfyll tilsvarende den ordinære 
grunnopplæringen. 
 Ved årets slutt hadde 76 frivillige bidratt ved svarstedet. Det 
har generelt vært enkelt å rekruttere frivillige til aktiviteten i 
Bergen, og nye interesserte har meldt seg hver uke. Formatet 
på det tilpassede kurset har gjort det mulig å gjennomføre 
opplæring fortløpende og de fleste frivillige har kommet i gang 
med opplæringsløpet i løpet av av den første uken etter at de 
meldte interesse. I løpet av sommeren ble de 4 første 
gruppelederne identifisert og kurset. De første fullt frivilligdrevne 
vaktene ble gjennomført i oktober. 
 Gjennom året ble det avholdt to faglige samlinger for frivillige, 
og en sosial, i tillegg til den felles digitale temakvelden for Oslo 
og Bergen. Frivillige får ellers faglig påfyll i en egen kanal på 
Teams – som har vært plattformen for kommunikasjon lokalt 
i aktiviteten siden dag én. 
 Pandemien har til dels ført med seg et moment av usikkerhet 
når det kommer til bemanning av vakter. Det har hele tiden 
vært en mulighet for at avmeldinger kommer inn i siste liten, 
men dette har gått over all forventning. Det er naturlig å tenke 
at det kan henge sammen med innstillingen til de frivillige 
som har meldt seg, da det ikke har vært noen «normaldrift» å 
sammenligne med og at svarstedet ble opprettet som en ekstra 
beredskap. Lokalt i Bergen har Kors på halsen hatt stor suksess 
med bruk av frivillig.no og fysiske plakater rundt om i bydelene. 
Det ble også satt i gang en «verv en venn» kampanje blant de 
frivillige, som ga gode resultater. 

Illustrasjonsbilde fra vaktrommet.

Foto: Johanne N
yborg
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yborg
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Deler av ekspertpanelet 2020.

EKSPERTPANELET
For å være sikre på at barn og unge blir hørt når beslutninger skal 
tas i Kors på halsen, har vi et eget ekspertpanel. Panelet består 
av 15 ungdom mellom 13 og 17 år, som samles seks ganger i året 
og jobber med et tema eller spørsmål som er aktuelt for Kors på 
halsen. Samlingene i 2020 har dreid seg om nettsiden, covid-19, 
den nye strategien fra 2021, kommunikasjon og sosiale medier, 
årshjulet til Kors på halsen, chatløsningen og tilbakemeldingsskjema 
etter chatsamtaler.

SAMLINGENE
Samlingene er ekspertpanelets viktigste arena for medvirkning 
i Kors på halsen. Her løftes temaer og prosesser på et tidlig 
tidspunkt hvor ekspertene kan få stor innflytelse. Samlingene er 
lagt opp slik at ungdommene får mulighet til å sette seg inn 
i temaet og reflektere/diskutere med andre for å gjøre seg opp 
en mening. I 2020 ble tre av samlingene gjennomført digitalt. 
 Ekspertpanelet har også vært involvert i utvikling av nytt 
grunnkurs for frivillige og gruppesamtaler med nye frivillige.

TESTING OG TILBAKEMELDING 
Ekspertpanelet tester jevnlig Kors på halsen på telefon, chat 
og mail. I 2020 ble det gjennomført tre runder med testing, 
hvor flere av disse baserte seg på samtaler om livet på nett. 
Tilbakemeldinger fra testingen ble formidlet på workshop for 
gruppeledere i Kors på halsen, og på temakveld for frivillige om 
overgrep på nett. 

TRYGG BRUK 
Kors på halsen er Norges Trygg Bruk-hjelpelinje, og utgjør sammen 
med Medietilsynet den norske delen av det europeiske nettverket 
INSAFE. Det betyr at Kors på halsen skal ta imot samtaler fra barn 
og unge om livet på nett. Ekspertpanelet bidrar aktivt inn i dette 
arbeidet. I starten av 2020 ble det gjennomført en workshop i regi 
av Medietilsynet og Kors på halsen, hvor medlemmer i ekspert-
panelet og andre ungdom kom med innspill til temaer fra den 
norske Barn og Medier-undersøkelsen. Høsten 2020 deltok tre 
av ekspertene i ungdomspanelet på Safer Internet Forum, som 
dette året ble holdt digitalt.

BARNS MEDVIRKNING

Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt, heter det i artikkel 12 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.
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KAMPANJEARBEID OG KOMMUNIKASJON 
I det tilbakelagte året har flere av ekspertene vært delaktig i 
utviklingen av ulike kampanjer og kommet med gode innspill 
og forslag til innholdsproduksjon rettet mot målgruppa. Flere 
har også selv bidratt med innhold, både til sosiale medier og 
nettsiden. Noen eksperter har fulgt utvikling og produksjon av 
kampanjefilmene «Samtaleboksen» som ble lansert i november 
2020, og kampanjefilmene som planlegges å slippes i november 
2021, helt fra start til slutt. Ekspertene har med dette fått innblikk 
i og mulighet til å medvirke underveis i hele prosessen fra idé 
til ferdig film. Resultatene hadde ikke blitt like gode uten deres 
kloke innspill, forslag og ideer.

ANDRE METODER FOR MEDVIRKNING 
Kors på halsen jobber aktivt med å involvere også andre barn og 
unge enn de som er med i ekspertpanelet. Pandemien gjorde 
det vanskelig å invitere til workshops, men nettsiden ble tatt i 
bruk for å gi besøkende mulighet til å komme med forslag og 
tilbakemeldinger til tjenesten. I 2020 ble forslag og tilbake-
meldinger fra nettsiden blant annet brukt inn i prosessen for å 
beslutte åpningstid på helg. Det kom da inn i overkant av 170 svar.

Vi i ekspertpanelet har i 2020 fortsatt å bidra med å utvikle Kors 
på Halsen til å bli en enda bedre og tryggere tjeneste for barn 
og unge. Jobben vi har gjort er viktig for at Kors på Halsen sine 
tjenester treffer oss som er i målgruppen og at de er formidlet på 
gode måter. 

Foto: Privat

HILSEN FRA EN EKSPERT

Medvirkning fra barn og unge er viktig for Kors på Halsen fordi vi, som barn og unge, 
i større grad enn de ansatte og frivillige, vet hvordan det er å være barn og ungdom 
i dag. Dette samarbeidet er bra både for Kors på Halsen og for alle barna som bruker 
tjenesten. 
 Deltagelse i ekspertpanelet er veldig spennende og oppleves som betydningsfullt. 
I tillegg til det er det en god sosial arena hvor man møter andre ungdommer som har 
samme mål om å forbedre tjenesten ytterligere. I 2020 har halvparten av samlingene 
våre vært digitale, noe som selvfølgelig har vært kjipt. Det har allikevel ikke stoppet oss 
fra å fortsette arbeidet vårt, og vi har fortsatt hatt mulighet til å drive Kors på Halsen 
framover. 
Jeg opplever at vi i 2020 har fått et enda tettere innsyn og deltagelse i Kors på Halsen 
sitt arbeid. Som tidligere nevnt har vi vært med å utvikle kampanjefilmer, lage strategier, 
jobbe med sosiale medier og også jobbet med andre temaer. Arbeidet har vært godt 
og vi har samarbeidet godt i ekspertpanelet. Vi har savnet å møtes fysisk og gleder oss 
til å gjøre det mer i 2021. 
 Vi fortsatte i 2020 arbeidet for en enda bedre tjeneste, ved å teste tjenesten og 
komme med tilbakemeldinger. Vi har også utviklet nettsiden og jobbet med å lage 
gode tilbakemeldingsskjemaer etter chatsamtaler. I tillegg til dette har noen av oss 
vært med i Better Internet for Kids via Kors på Halsen. Her har vi jobbet for tryggere 
rammer på nett sammen med ungdom fra hele Europa. 
 2020 var alt i alt et bra år med ekspertgruppen, hvor vi har utrettet mye og jobbet 
godt sammen med andre frivillige og ansatte i Kors på Halsen. Vi ser frem til å fortsette 
arbeidet videre inn i det nye året. 

       Ella (16), ekspertpanelet

«Jeg opplever at vi i 2020 har fått et 
enda tettere innsyn og deltagelse i 
Kors på Halsen sitt arbeid»

Foto: Privat



EGMONT PROSJEKTET

Røde Kors og Egmont Fonden har inngått et 
treårig samarbeid (2019–2021) for å muliggjøre at 
flere barn og unge i sårbare livssituasjoner får mer 
og bedre hjelp når de kontakter Kors på halsen. 
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OM PROSJEKTET OG SAMARBEIDET: 
Egmont-prosjektet har et mål om å gjøre hverdagen bedre for 
sårbare barn og unge. I tillegg til å styrke Kors på halsen, handler 
prosjektet om å løfte frem barns stemmer slik at de blir hørt og 
får en tydelig rolle i samfunnsdebatten. Vi videreformidler den 
erfaringsbaserte kunnskapen vi har om barns utfordringer og behov 
til beslutningstakere og andre som jobber med barn og unge. 

I 2020 har prosjektet jobbet med å øke svarprosenten til 
Kors på halsen, slik at flere barn og unge får hjelp. Vi har rekruttert 
frivillige til vakter hvor det er behov for flere, og i samarbeid med 
prosjektet Frivilligløft for ungdom har vi jobbet med å rekruttere 
frivillige fra nærliggende bedrifter og studiesteder. Prosjektet 
med å rekruttere fra nærliggende bedrifter ble satt på vent da 
samfunnet stengte ned, og vi rettet da fokuset mot samarbeid 
med universiteter og høyskoler. 

Ved stenging av skoler og fritidsaktiviteter i midten av mars 
fokuserte vi på å sikre god bemanning av vakter. I denne perioden 
bisto prosjektansatte med opplæring, kursing og evaluering av 

I 2020 jobbet prosjektet med synlighet av Kors på halsen.
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Stillbilde fra kampanjefilmen «Samtaleboksen»

Fra filmsett «Samtaleboksen»

prosjektet «reservefrivillige». Reservefrivillige var frivillige og 
ansatte fra andre aktiviteter i Røde Kors som ikke kunne holde 
åpent, som ønsket å bistå Kors på halsen. Da prosjektet ble 
avsluttet juni valgte 10 av de reservefrivillige å fortsette å være 
frivillig i Kors på halsen.

Dette året har vi også jobbet med å synliggjøre Kors på halsen. 
Vi har sendt ut materiell til lokalforeninger, distriktskontor og 
andre aktiviteter i Røde Kors, i tillegg til ulike skoler og institusjoner 
i hele landet. Kampanjen «Samtaleboksen» ble produsert og 
lansert med et ønske om å gjøre tjenesten mer kjent og å senke 
terskelen for å ta kontakt. Til sammen er filmen vist i underkant av 
2 millioner ganger i sosiale medier! 

Prosjektet vil sørge for at barn og unge selv får medvirke i 
utviklingen av Kors på halsen. Med gode innspill fra ekspertpanelet 
har vi utviklet et tilbakemeldingssystem for chat, hvor alle som har 
hatt en samtale med Kors på halsen får si sin mening om samtalen i 
etterkant. Dette blir også lansert i 2021, og vi vil bruke tilbakemeldingene 
systematisk til å gjøre Kors på halsen enda bedre. 
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UTVIDET ÅPNINGSTID
Siste helgen i mars ble det besluttet at Kors på halsen skulle 
utvide åpningstiden, slik at barn og unge også kunne komme 
i kontakt med tjenesten lørdag og søndag. Vi så behovet for 
å styrke tjenesten fordi mange unge var mye hjemme, det var 
en bekymring for de som ikke hadde nettverk til å fange opp 
situasjonen til hver enkelt. Bekymringen var spesielt rettet mot 
barn og unge som ble utsatt for vold og overgrep. Med færre 
henvendelser om denne tematikken, var det viktig å ruste opp 
tjenesten, slik at ingen skulle oppleve å være alene i helgene. Vi 
valgte å holde åpent 14–22 hele uken.

SVARSTED BERGEN
Opprettelsen av svarstedet i Bergen er et direkte svar på de 
sosiale forholdene som pandemien har ført med seg. Da meld-
ingen om igangsettelse kom til Bergen, var det både spennende 
og utfordrende å få alt til å passe sammen. Det er spesielt å skulle 
starte ny aktivitet i en tid hvor det meste ellers stenges ned, men 
det gikk over all forventning. Med fokus på smittevern og gode 
løsninger ble det utformet et logistisk godt oppsett av vaktrom 
og tydelige rutiner for smittevern. Rutinene har stort sett vært 
de samme siden oppstart, men de har kontinuerlig vært oppe til 
vurdering etter hvert som smittebildet og de lokale restriksjonene 
har endret seg.

VÅRE SMITTEVERNTILTAK 
Fra 12. mars 2020 ble vi nødt til å gjennomgå hele aktiviteten. 
Kors på halsen ble en av få tjenester som opprettholdt drift med 
oppmøte av frivillige. Vi innførte smitteverntiltak som håndvask 
før vakt, hyppig vask av alle overflater på vaktrom, god avstand 
mellom arbeidsstasjonene og tilgjengeliggjorde alle vaktrom-

COVID-19 
HVORDAN HAR PANDEMIEN PÅVIRKET VÅRT ARBEID? 

ressursene digitalt. Det ble opprettet flere vaktrom for å spre 
frivillige i mindre grupper. For å begrense antall frivillige som 
var samlet, opprettet vi en vaktlederrolle som aktivt bidro til å få 
frivillige til riktig rom. Veiledning av frivillige på vakt ble lagt opp 
slik at det fortsatt var mulig med god avstand. Vi sikret at frivillige 
som hadde behov for debrief ved krevende samtaler, kunne få 
dette innenfor en trygg ramme.   

BARNAS KORONAVETTREGLER 
Det kan være både forvirrende og skremmende for barn og unge 
med mye ulik informasjon om Korona. Derfor var Kors på halsen 
tidlig ute med å utvikle Røde Kors Koronavettregler til Barnas 
koronavettregler, i samarbeid med Norges Røde Kors og byrået 
JCP. Vi fikk hjelp av 6 ungdommer til å definere hva disse skulle 
være, noe som resulterte i 5 korte setninger med tilhørende sett 
av emojis som forklarer reglene. Formålet er å bidra til 
smittereduserende tiltak, sette fokus på psykisk helse og løfte 
Kors på halsen – et sted du kan snakke om alt.
 Tirsdag 31. mars ble koronavettreglene lansert med en 
TikTok-kampanje – vår første! Der utfordret vi 5 av Norges 
største TikTokere til å tolke hver sin regel. Dette ble satt sammen 
til en film som igjen utfordret NRK Supernytt til å gjøre det 
samme. De tok utfordringen på strak arm og har laget sin egen 
TikTok-versjon av reglene. 
 Barnas Koronavettregler ble også lansert på Snapchat, 
Instagram, Facebook og YouTube, samt egen nettside. Ved 
skolestart i august og ut september kjørte vi en ny runde med 
Barnas koronavettregler i sosiale medier grunnet skjerpete 
smitteverntiltak. Samlete tall fra sosiale medier for de to 
kampanjeperiodene viser ca. 2 millioner visninger og over 
25 000 klikk/swipes til nettsiden.

KORS PÅ HALSEN UTVIKLET KORONAVETTREGLER SKREVET AV BARN – FOR BARN

Du kan bidra til å spre budskapet ved å printe ut plakatene fra nettsiden vår, korspåhalsen.no 
Heng plakatene opp der barn og unge ferdes eller del barnas koronavettregler i sosiale medier.
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BARNAS KORONAVETTREGLER 
Kors på halsen var tidlig ute med å 
utvikle Røde Kors Koronavettregler til 
Barnas koronavettregler, i samarbeid 
med Norges Røde Kors og byrået JCP. 



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

Dem som mobbet meg før i 7 år later som 
ingenting og tror vi er venner hva burde jeg gjøre?

En ting vekt betyr ingen ting! Det er ikkje om korleis 
du ser ut som former kven du er, det er utstrålinga, 
det folk e på utkjikk etter er dei som er Snille og tek 
vare på kvarandre!

Besøk vår nettside:


