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 MEDVIRKNINGKors på halsen har merket at pandemien 

har hatt en innvirkning på frivilligheten

Nelli Kongshaug 
Leder for Kors på halsen

Da har vi tilbakelagt enda et år med 
pandemi og ulike restriksjoner. Det har 
vært krevende for mange, både barn, 
ungdom og voksne. 
 Med økt antall henvendelser kan vi 
forstå at flere barn og unge har behov 
for noen å snakke med, og at rammene 
for disse samtalene er at de vil chatte 
med noen gratis og anonymt. Barna vil 
beskytte seg selv og ha en sparringspartner 
som er nøytral.
 Kors på halsen har det siste året 
vært i endring, og implementert en ny 
driftsmodell. Barn og unge har nok ikke 
merket dette, siden vi har opprettholdt 
tilbudet hver dag i hele 2021. Endringen 
har skjedd internt, og årsaken til dette har 
vært at vi vil ha et bedre tilbud til barn og 
unge og vi vil styrke frivilligheten. 
Den nye driftsmodellen gir oss muligheter 
til å styrke driften av tjenesten, men også 
det faglige perspektivet og arbeidet med 
barns medvirkning.
 Uten barn og unges meninger, 
innflytelse og tilbakemeldinger, kan ikke 
Kors på halsen være en god tjeneste. 
Derfor inviterer vi barn og ungdom til å 
bidra i utvikling av tjenesten, men også til 
å kvalitetssikre arbeidet vårt. 

«Med økt antall henvendelser kan 
vi forstå at flere barn og unge har 
behov for noen å snakke med, og 
at rammene for disse samtalene er 
at de vil chatte med noen gratis og 
anonymt.»

Foto: M
artin-Phillip Fjellanger.

TAKK!

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet bidrar direkte med  
driftsmidler.
 
Helsedirektoratet gir midler til økt kunnskap og kompetanse  
innen selvskading og selvmordsforebygging. 

Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging gir midler  
til økt kunnskap og kompetanse innen vold i nære relasjoner. 

Telenor har siden oppstarten bidratt med midler til drift av  
tjenesten. De siste årene har vi også samarbeidet om Bruk hue,  
som er et gratis undervisningsopplegg om digital mobbing. 

KappAhl har rund-opp kampanje og salg av ulike produkter til 
inntekt for Kors på halsen. 

Egmont Fonden har de siste tre årene bidratt med 
prosjektmidler til «en bedre hverdag for sårbare barn og unge».

Coca Cola Foundation har bidratt med julegave for å holde 
åpent i julen.
 
Røde Kors sitt giverprogram Barn i Norge.

Facebook for annonsekreditt.

Samt dere som har bidratt med støtte og synlighet og annet  
inn til tjenesten.

Vi setter stor pris på dette!

 Følg oss på sosiale medier @ korspaahalsen:          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.

• 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

  Kors på halsen har merket at 
pandemien har hatt en innvirkning på 
frivilligheten. Den har blitt mer sårbar 
fordi frivillige ikke alltid har mulighet til 
å komme på vakt. Grunner kan være at 
de selv er i risikogrupper, i karantene, 
har blitt smittet, eller selv er i yrker som 
hindrer dem i å være frivillige. 
 Frivillige har likevel bidratt hver dag. 
De har vært på vakt, holdt opplæring med 
nye frivillige, gjennomført samlinger 
med gruppeledere eller ekspertpanelet, 
eller bidratt som talspersoner i møte med 
beslutningstakere og media. Frivillige har 
mange roller i Kors på halsen. Ved siden 
av det å være en viktig ressurs skaper 
det merverdi og gir frivillige muligheter 
til både å gjøre det de liker og kan, men 
også til å utvikle seg og sin kompetanse.
 Når vi nå går inn i frivillighetens år, 
håper jeg at flere ser mulighetene som 
finnes for å engasjere seg og bidra på 
ulike måter i samfunnet vårt. 

Nå har vi lagt nok et innholdsrikt år bak oss i 
Kors på halsen og vi vil også gjerne benytte 
anledningen til å takke våre bidragsytere. 
I 2021 har flere bidratt med økonomisk støtte 
til drift av Kors på halsen og prosjekt. 
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I 2021 mottok Kors på halsen totalt 36 494 henvendelser på chat, telefon og mail. Av disse ble 23 320 
besvart. Sammenlignet med 2020 er dette en 18 % økning i totalt antall henvendelser. Chat-tjenesten 
står for 81 % av henvendelsene. I tillegg ble det publisert 956 innlegg på forum.

1. januar 2021 implementerte Kors på halsen en ny måte å føre statistikk fra samtalene på, som innebærer 
at det hentes inn informasjon om kjønn, alder, fylke og tema fra noe færre samtaler enn før. Der hvor 
det her brukes tall fra 2020 er disse korrigert for å være sammenlignbare med tallene for 2021.

HENVENDELSER OG SVARPROSENT

Kors på halsen besvarte 64 % av alle henvendelser i 2021. Dette 
er en nedgang fra 2020, hvor 70 % av alle henvendelser ble 
besvart. Det kan være flere årsaker til denne nedgangen, men en 
av forklaringene er at 2021 var et år preget av stor grad av frafall 
på vakt på grunn av sykdom og symptomer på korona. I tillegg 
har det vært et utfordrende år med tanke på rekrutering av nye 
frivillige.

Nedgangen i svarprosenten må også ses i sammenheng med 
at antall henvendelser til Kors på halsen har økt. Kors på halsen 
jobber kontinuerlig med hvordan vi kan øke svarprosenten, både 
gjennom arbeid med eksisterende frivillige og rekrutering og 
opplæring av nye frivillige.
 
Chat-tjenesten fortsetter å være den største kanalen med 
29 546 henvendelser og 18 618 besvarte samtaler. Selv om 
svarprosenten har gått ned har Kors på halsen svart på flere 
chatsamtaler i 2021 enn i 2020. Sammenlignet med 2020 er 
dette en 10% økning i antall besvarte henvendelser, mens 
svarprosenten på chat har gått ned fra 70 % til 63 %. 

På telefon kom det inn totalt 6449 henvendelser i 2021, 
hvorav 4203 (65 %) ble besvart. Dette utgjør en økning i antall 
henvendelser på telefon på 12% sammenlignet med 2020, og 
også en marginal økning i svarprosenten på telefon fra 64 % 
i 2020. Antallet mail og innlegg i forum har gått ned fra 2020.

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 2021 var 
selvmord, slik det også har vært de seneste årene.
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ALDERSFORDELING 5 TIL 19 ÅR

Gjennomsnittsalderen for samtaler med kjent alder i 2021 var 
15,5 år, som er det samme som i 2020. Det har vært et mål for 
Kors på halsen i 2021 å nå den yngre målgruppen og senke 
terskelen for å ta kontakt på telefon, blant annet gjennom 
kampanjearbeid. Vi ser en liten økning i antall henvendelser 
fra barn i barneskolealder samlet sett.

FYLKESFORDELING

Kors på halsen blir kontaktet av barn og unge fra hele landet, 
men har flest samtaler med barn fra Oslo, Viken og Vestland. 
Når vi tar hensyn til folketallet, skiller Møre og Romsdal seg ut 
med mange samtaler. Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland 
og Troms og Finnmark var de fylkene som økte mest i 2021 
sammenlignet med 2020.

Antall besvarte henvendelser

2020         2021

Antall besvarte henvendelser

2020         2021

Antall besvarte henvendelser

2020         2021

TALL I 2021



BARNS DIGITALE LIV
EU Kids Online-undersøkelsen fra 2018 viser at barn i Norge er 
de barna som får størst frihet til å utforske internett i tidlig alder. 
Noe som gjør dem i stand til å utnytte de positive sidene ved 
internett, men som også gjør dem utsatt for skadelig innhold 
og falske nyheter. Det er derfor viktig at barn fra tidlig alder 
får kunnskap og ferdigheter til trygg bruk av internett. Kors på 
halsen er en «Trygg bruk»-hjelpelinje, hvor barn og unge skal 
kunne snakke med en trygg voksen om det de opplever og 
erfarer i den digitale verden, både det positive og negative. 
 Når barn og unge snakker med Kors på halsen om det digitale 
liv er det oftest de ubehagelige opplevelsene de forteller om, 
som ufrivillig deling av nakenbilder og mobbing på nett. I tillegg 
er det samtaler som handler om at barna er usikre på hva de har 
lov til på nett eller hva de bør gjøre når de har et nettforhold 

med en person som de vurderer å møte fysisk.
 Sosiale medier er blitt en integrert del av barn og unges 
hverdag, og bidrar både til positive og negative opplevelser for 
barn og unge. Sosiale medier består av mange ulike arenaer med 
ulikt innhold og agenda. Det er med andre ord komplekst og kan 
oppleves som uoversiktlig både for barn og voksne. Frivillige 
i Kors på halsen møter barn og unge med nysgjerrighet og aktiv 
lytting når de forteller om opplevelser på sosiale medier. Selv 
om frivillige ikke skal være eksperter er det nyttig i rollen å ha 
oversikt og kunnskap om de ulike sosiale plattformene barn og 
unge bruker, og Kors på halsen jobber derfor aktivt for å øke de 
frivilliges forståelse for hva det er som møter barn og unge på 
nett slik at de kan være en enda bedre støttespiller i samtaler 
som handler om denne tematikken.

TEMAENE VI FOKUSERTE PÅ I 2021

KORS PÅ HALSEN  •  ÅRSRAPPORT 20216

«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?».
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Vi har lagt nok et år preget av pandemien bak oss, et år med gjenåpningsfest etterfulgt av 
nok en smittebølge og nedstenging av samfunnet. I samtalene med barna ser vi at de stort 
sett er opptatt av de samme temaene som tidligere, men at noen tema svinger i takt med 
pandemien. Blant annet så vi at temaene kjærlighet og forelskelse minket i 2020 og starten 
på 2021, for så å øke etter gjenåpningen høsten 2021. 

Kors på halsen jobber ut ifra et temaårshjul hvor hvert kvartal har et hovedtema. I 2021 
fokuserte vi på barns digitale liv, følelser, barns rettigheter og nærmiljø. Temaene for 
2021 ble valgt basert på statistikken vår, innspill fra ekspertpanelet og tema de 
frivillige gir uttrykk for at de trenger mer kunnskap om.

Illustrasjoner: Lien Duong

«SETT PRIS PÅ DE FØLELSENE DU 
HAR»

– FRA FORUM PÅ KORSPÅHALSEN.NO «HEI, JEG SKAL SNART 

STARTE PÅ UNGDOMS-

SKOLEN OG GLEDER MEG 

VELDIG. MEN DET ER 

NOE JEG GRUER MEG TIL 

OGSÅ...»

– FRA FORUM PÅ KORSPÅHALSEN.NO

 
FØLELSER
Følelser står sentralt i de fleste samtalene på Kors på halsen, det 
kan være alt fra glede og begeistring til sinne, redsel og sorg. 
Følelser er et viktig kompass for alle mennesker fordi de forteller 
oss hva vi har behov for, men det er ikke alltid like lett å vite hva 
man føler eller hvorfor vi har en bestemt følelse. 
 De ubehagelige følelsene som sinne, engstelse, frykt og sorg, 
er følelser vi ofte tenker på som negative følelser, følelser vi 
ønsker å «kvitte oss med» eller ha minst mulig av. Men de 
ubehagelige følelsene har en viktig funksjon, de prøver å fortelle 
oss om et behov vi har som ikke blir møtt. På Kors på halsen 
møter frivillige de ubehagelige følelsene gjennom å tåle å stå 
i dem sammen med barna, og jobbe mot instinktet om å skulle 
fikse problemet og dermed gå rett på løsning. Gjennom å stå 
i det vonde og vanskelige sammen med barna viser de frivillige 
at disse følelsene ikke er farlige. Frivillige kan også hjelpe barna 
til å sette ord på følelsene og undersøke hva som ligger bak, 
altså hva som har utløst følelsen.  
  I samtalene på Kors på halsen er det like viktig å ta de 
behagbehagelige følelsene som kjærlighet, glede, iver og 
trygghet på alvor. Kors på halsen skal være et sted hvor man 
kan snakke om alt, også de positive følelsene. Disse samtalene 
fortjener like mye oppmerksomhet som de «tunge» samtalene. 
Negative følelser blir ofte lettere å håndtere når man deler dem 
med andre, mens positive følelser blir forsterket når man deler. 
Barn som tar kontakt med Kors på halsen fordi de ønsker å 
fortelle om noe fint har kanskje ikke så mange andre å fortelle 
det til. Ikke alle barn har noen å være begeistret sammen med, 
som viser glede på deres vegne. Derfor er det viktig at frivillige 
gleder seg sammen med barna.
 I samtaler med barn som forteller om positive følelser og 
opplevelser møter de frivillige barna med engasjement og 
nysgjerrighet. Gjennom å stille oppfølgingsspørsmål til det 
barnet forteller, og rose barnet for det de har fått til, bidrar de 
til at barna får en følelse av at det de forteller er viktig og har 
betydning. Når barna blir møtt på denne måten kan det også 
øke barnas tro på at «jeg er en person som får til ting». 

 
BARNS RETTIGHETER
Barnekonvensjonen ble vedtatt den 20. november 1989 av 
FNs generalforsamling, og gir barn en særlig juridisk status. 
Barnekonvensjonen sikrer at alle bestemmelser som gjelder 
vern av barn er samlet ett sted og inneholder også egne 
rettigheter som ikke fremgår tydelig av de andre internasjonale 
menneskerettighetskonvensjonene. Det er 196 land som har 
sluttet seg til Barnekonvensjonen.
  Kors på halsen er basert på Barnekonvensjonen artikkel 12, 
retten til å si sin mening og bli hørt, og det arbeides aktivt for at 
barn skal bli hørt i alle deler av tjenesten. I samtalene skal barn 
oppleve at de står i fokus og de skal få snakke om det de selv 
ønsker. De skal bli møtt av trygge voksne som både ønsker og 
tåler å lytte til det de har på hjertet. I tillegg er barns stemme 
sentral i utviklingen av tjenesten, blant annet gjennom et 
ekspertpanel bestående av ungdommer i alderen 13 til 17 år, 
se eget kapitel om medvirkning. Kors på halsen skal også være 
talsperson for barn og unge, og sikre at deres stemme og 
meninger blir hørt i saker som angår dem.  
  I samtalene på Kors på halsen er barns rettigheter sjelden et 
konkret tema, men det er viktig at de frivillige har god kjennskap 
til barnekonvensjonen slik at de kan bidra til å bevisstgjøre barna 
deres rettigheter. I tillegg bør frivillige ha god kjennskap til hva 
barn kan gjøre hvis de opplever at deres rettigheter ikke er møtt. 
Det aller viktigste frivillige bidrar med i samtalene er å aktivt 
bruke metoden til Kors på halsen, som skal sikre at barna som 
kontakter oss blir hørt.
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«På Kors på halsen forteller barn om hobbyer 
de driver med, eller de ønsker hjelp til å 
finne aktiviteter de kan starte med. Det kan 
også være samtaler om kjedsomhet og barn 
som forteller om mangel på venner.»

NÆRMILJØ, HOBBY OG FRITID
Nærmiljøet til barn og unge gir ulike muligheter for 
utfoldelse og sosialt samvær. Hvilke fritidstilbud som finnes, 
hvor langt det er til nærmeste venn, hvordan det ser ut i 
form av tilgang til natur, parker, idrettsanlegg, trygg 
gang- og sykkelvei osv. Ung data undersøkelsen fra 2020 
viser at de fleste unge er godt fornøyd med lokalmiljøet 
sitt, men 15 % gir uttrykk for at de er direkte misfornøyde. 
Andelen som er tilfreds synker i løpet av ungdomsskolen, 
og jentene er generelt mindre fornøyde enn guttene. 
I tillegg til det fysiske nærmiljøet er den digitale verden 
blitt en sentral del av barn og unges dagligliv. 65 % bruker 
3 timer eller mer foran en skjerm i løpet av en dag, utenom 
skolen. Jenter bruker mest tid på sosiale medier, mens gutter 
bruker mest tid på gaming. Selv om antallet timer brukt foran 
en skjerm øker deltar flertallet av barn og unge i organisert 
fritidsaktiviteter, og organisert idrett er den desidert 
vanligste fritidsaktiviteten. 
55 % sier de er med i en organisasjon, klubb, lag eller 
forening, mens 33 % sier at de har vært det tidligere. 
 I slike samtaler er det viktig at den frivillige lytter aktivt 
til barnet og er oppmerksom på hva barnet ønsker å få ut av 
samtalen. Ønsker det bare å fortelle til noen som lytter, eller 
ønsker det hjelp til å utforske hva de kan gjøre. Frivillige i 
Kors på halsen kan være gode sparringspartnere for barna 
i slike samtaler, men det er viktig at de sjekker ut med 
barnet før de eventuelt kommer med tips og råd. I tillegg 
kan Kors på halsen representere «nærmiljøet» til noen barn, 
i den forstand at noen barn snakker med Kors på halsen 
flere ganger i en lengre eller kortere periode. Kors på halsen 
kan representere et fast holdepunkt, et sted hvor det er 
voksne som har tid til å prate og hvor man får snakke om 
akkurat det man har lyst til å snakke om den dagen. 

Kors på halsen har forsøkt å spre info om tjenesten, og 
senke terskelen for å ta kontakt gjennom å være synlige 
flere forskjellige steder og på mange ulike flater.
 
Vi har annonsert med kampanjefilmene våre 
Samtaleboksen; Uansett hva det er og hvor du er, og 
lansert de nye kampanjefilmene våre USNAKKA; Snakk 
om alt, i sosiale medier.
 
Annonseringen ble rettet mot målgruppen i forkant av, og 
i ferier og alle røde dager gjennom hele året. Kors på halsen 
har åpent alle dager, også når mange andre tilbud er stengt. 
Det er viktig for oss å formidle dette, slik at barn og unge 
vet det. 

Vi har annonsert på Instagram, Facebook, Snapchat, 
TikTok og YouTube, og fikk plass på Reklamefrie dager 
på TV2 og TVNorge både i pinsen og 1. juledag. Samtidig 
har vi markert viktige merkedager og verdensdager 
gjennom året og tatt opp tematikk fra temaårshjulet 
i sosiale medier.

Kors på halsen hadde i 2021 annonser både i magasin, 
Elevkalenderen, Oslo by kart og Skolebarnas trafikkalender. 
I tillegg har vi sendt ut plakater til samtlige skoler, bibliotek 
og helsestasjoner. Kors på halsen hadde stand på SpillExpo, 
og var til stede med ansatte, frivillige og ungdom fra 
ekspertpanelet. Tjenesten har blitt nevnt 358 antall ganger 
i media i året som gikk, samtidig som vi har vært heldige 
å få profilering fra amarbeidspartnere og andre 
organisasjoner og personer som løfter tjenesten som 
en viktig aktør. Det er vi takknemlige for.

I 2021 har vi fortsatt å jobbe med målet vårt 
om at alle barn og unge i Norge under 18 år, 
skal vite om Kors på halsen, slik at de kan 
bruke oss dersom de har behov for det. 

SYNLIGHET
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Opprigging av stand til SpillExpo.Det er flere måter å finne ut hva Kors på halsen 
er. En spå med informasjon kan brukes på 
stand og skoler. 

Fo
to: Ko

rs på halsen

Screenshots fra kampanjen USNAKKA; Episode 2, tema: Krangel. Screenshots fra kampanjen USNAKKA; Episode 3, tema: Press.

Reklamebyrået (JCP PRAD) har arbeidet frem idéene, og har sammen med regissør Susanne Falkum Løvik 
og produksjonsselskapet One Big Happy Family laget filmene. Ungdom fra ekspertpanelet i Kors på halsen 
og ansatte har hele veien vært tett på prosessen.
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Kors på halsen består av to svarsteder; et i Oslo og et i Bergen. Ved utgangen av året hadde 
Kors på halsen totalt 285 aktive frivillige som besvarer telefon, chat og mail. Totalt 4521 
frivilligvakter er bemannet, som betyr nesten 16.000 timer i frivillig innsats. Dette er ikke 
medregnet de timene enkeltfrivillige bidrar i opplæring av andre frivillige eller som 
talspersoner i Kors på halsen. 

Illustrasjonsbilde fra vaktrommet.

REKRUTTERING OG OPPLÆRING 
2021 ble nok et år preget av pandemien. Kors på halsen hadde 
planlagt for en ganske omfattende opplæring, men stort frafall 
både blant de frivillige som holder opplæring og blant de 
potensielt nye frivillige gjorde at vi måtte kansellere en hel del 
opplæringsvakter. De planlagte tre rundene med opplæring ble 
derfor gjennomført med vesentlig redusert antall deltakere. 
Svarsted Bergen har i 2021 videreført opplæring for reservefrivillige 
fra 2020, men har etablert en opplæringsgruppe, frivillige som 
skal bistå i opplæringen av nye frivillige, og vil fra januar 2022 
gjennomføre tilsvarende opplæringsforløp som svarsted Oslo. 
 Vi ser at pågangen av nye frivillige har vært redusert ettersom 
pandemien har pågått, og vi har lært en hel del om hvordan vi på 
best mulig måte kan rekruttere framover. Det har vært testet ut 
ulike modeller for annonsering og inntak, som har gitt oss nyttig 
kunnskap om hvordan vi når ut til de mest engasjerte nye frivillige. 
I 2021 har Kors på halsen i stor grad sett på digital rekruttering 
som en effektiv arena for å rekruttere et bredt spekter av frivillige 
til tross for restriksjoner for smittevern. 
 
VAKTROM OG FRIVILLIGHET 
Som en del av den nye driftsmodellen i Kors på halsen har ansatte 
vært til stede på vaktrommet gjennom hele åpningstiden. De 
ansatte er til stede for å støtte gruppeledere på vakt, samt å 
ivareta gruppeleders oppgaver på vakter uten gruppeleder. 
Dette innebærer først og fremst å samarbeide med og støtte 
frivillige i samtaler og følge opp frivillige etter utfordrende samtaler. 
På vakter med mye frafall kan den ansatte innta en frivilligrolle 
for å sikre at vakten holdes åpen og øke svarprosenten. Vi har 

ikke strengt noen vakter i 2021, hvilket innebærer at vi har holdt 
chatten åpen 365 dager og ca. 2800 timer. Henvendelser på 
telefon og epost har blitt besvart fra svarsted Oslo mandag til 
fredag hele året. Dette er tall som viser våre frivilliges fantastiske 
innsats i et spesielt år. Frivillige har vist stort engasjement for barn 
og unge, og for tjenesten Kors på halsen. De har vært trygge voksne 
samtalepartnere som har lyttet til og anerkjent alt som barn og 
unge har på hjertet, både de gode og de vanskelige følelsene. 
  Ved slutten av året hadde Kors på halsen totalt 285 aktive frivillige, 
samt ca. 68 frivillige i permisjon. Vi har et klart mål om å øke antallet 
frivillige, og det er satt opp minimum 6 opplæringsrunder for våren, 
fordelt på de to svarstedene. Det står allerede frivillige klare for 
oppstart i januar 2022. Alderen på våre frivillige strekker seg fra 
minimumsalder som er 22 år, og opp til 76 år. Fordelingen mellom 
menn og kvinner har jevnet seg ut litt fra tidligere, og ligger nå 
på 18 % menn og 82 % kvinner. Frivilligheten har et bredt spekter 
av erfaring og kunnskap som bidrar til at vaktrommet blir en 
arena for læring og refleksjon. 

 Det har også vært gjennomført en trivselsundersøkelse blant 
våre frivillige i 2021. Denne viste at vi har lyktes med å forbedre 
oss på noen viktige områder dette året. Blant annet ser vi at de 
frivillige opplever at trivselen på vakt er forbedret, samt at vakter 
uten gruppeledere har blitt bedre ivaretatt. Det kommer også 
fram at de frivillige setter pris på at det som meldes inn blir tatt 
på alvor og i de fleste tilfeller gjort noe med. Aller mest gledelig 
var det å se at 98,6 % av våre frivillige vil anbefale sine venner å 
bli aktive i Kors på halsen. Etter undersøkelsen har svarsted Oslo 
flyttet til nye lokaler og fått en bekreftelse på at dette har vært 
et stort løft knyttet til utfordringer med støy og teknisk utstyr 
på vaktrommet.  

FRIVILLIGHETEN

• 285 aktive frivillige
• Fra 22–76 år.
• 18 % menn, 82 % kvinner

DE FRIVILLIGE I KORS PÅ HALSEN

«Ved slutten av året hadde Kors på halsen 
totalt 285 aktive frivillige, samt ca. 68 frivillige 
i permisjon. Vi har et klart mål om å øke 
antallet frivillige, og det er satt opp minimum 
6 opplæringsrunder for våren, fordelt på de 
to svarstedene.»
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«Det å være frivillig gir meg en kjærkommen 
anledning til å være noe for andre, og bidra 
med noe av det jeg kan – som medmenneske..»
  Frivillig
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•  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

  
FAG OG KVALITET 
Svarsted Oslo fikk høsten 2021 endelig gjennomføre et VIVAT-kurs 
(kurs i første hjelp ved selvmordsfare) etter et lenger opphold 
på grunn av pandemien. Til tross for noe sykdomsfrafall var det 
omtrent 20 frivillige som deltok på kurset, og tilbakemeldingene 
var entydige på at dette har gitt deltakerne en økt trygghet i 
samtaler knyttet til selvmordstanker. Av hensyn til smitteverns-
restriksjoner måtte svarsted Bergen dessverre utsette sitt 
VIVAT- kurs på kort varsel, men det planlegges for flere 
VIVAT-kurs i 2022. 

 I første kvartal hadde vi temakveld med fokus på barns digitale 
liv, hvor representanter fra Eksperpanelet ga innsikt i hvordan 
den digitale verden oppleves fra målgruppen sitt perspektiv, og 
lederen for Psyktærlig snakket om skadelig innhold på nett og 
hvordan man kan møte barn og unge som forteller om erfaringer 
med slikt innhold. I andre kvartal var fokuset på temakvelden trig-
gerkartlegging og emosjonsregulering,
både med tanke på hvordan de frivillige kan hjelpe barna med 
emosjonsregulering, men også fokus på hvordan man som frivillig 
kan regulere egne følelser. I tredjekvartal holdt Kirsten Kolstad 
Kvalø fra Norges institusjon for menneskerettigheter et innlegg 
hvor hun fortalte om situasjonsbilde i Norge knyttet til barns 
rettigheter, og hva man kan gjøre når barn opplever at rettighetene
 ikke blir møtt. I tillegg var en representant fra ekspertpanelet 
tilstede og fortalte om hva det viktigste frivillige kan bidra med i 
samtalene for at barn skal føle seg hørt. I fjerdekvartal skulle vi hatt 
en temakveld, som på grunn av strenge restriksjoner måtte utsettes. 
  I gjennomsnitt har det deltatt 30 frivillige på temakveldene, 
i tillegg er de blitt gjort tilgjengelig for de frivillige som ikke har 
hatt mulighet til å delta gjennom opptak. De frivillige gir uttrykk 
for at de har stort utbytte av temakveldene, men vi ser at det er 
et sterkt ønske om at man nå snart skal kunne møtes fysisk, slik 
at man også får til arrangement med en sosial komponent. 
 
GRUPPELEDERE 
Gruppelederne har spilt en viktig rolle i å videreutvikle og 
kvalitetssikre tjenesten, i samarbeid med ansatte på vakt. 
Gruppelederne har vært sentral i inkludering av frivilligheten 
og for trivsel på vaktrommet. Vi har i 2021 startet arbeidet med 
utviklingen av et nytt opplæringsforløp for nye gruppeledere, som 
skal sikre at alle gruppeledere for den samme grunnleggende 
kunnskapen som trengs i rollen. Det har vært gjennomført 
5 gruppelederworkshops med tematikk knyttet til kvalitetssikring, 
lederrollen og medvirkning, samt erfaringsutveksling fra rollen 
som gruppeleder. Ivaretakelse av etablerte gruppeledere har 
også vært et fokusområde i 2021.

EGMONT-PROSJEKTET 

«En bedre hverdag for sårbare barn og unge» er et samarbeidsprosjekt mellom 
Egmont Fonden og Røde Kors. Prosjektet har blitt gjennomført over tre år 
(2019-2021) og bidratt til å styrke Kors på halsen. I 2021 har prosjektet 
gjennomført en rekke ulike aktiviteter: 

REKRUTTERING AV FRIVILLIGE 
Prosjektet har bidratt til å rekruttere nye frivillige via studiesteder, 
annonser på Facebook og Instagram, og annonser i en lokalavis. 
I tillegg har vi jobbet mye med å overføre erfaringer fra 
rekrutteringsarbeidet over til drift.
 
KAMPANJER I SOSIALE MEDIER
Kampanjen «Samtaleboksen» ble lansert i 2020, og har blitt vist 
på Snapchat og Instagram gjennom hele året. I tillegg lanserte 
vi kampanjen «USNAKKA» i november 2021, som består av fire 
episoder om ulike ting som barn og unge kan kjenne på, men 
som kanskje ikke er så lett å snakke om. 
 
UTSENDING AV PLAKATER 
Vi har sendt ut plakater til 2300 barneskoler for å nå ut til den 
yngre delen av målgruppen vår. Vi har også sendt e-post med 
informasjon om Kors på halsen til helsesykepleiere, fritidsklubber 
og bibliotek i alle kommuner i landet. 
 
TILBAKEMELDINGSSYSTEM PÅ CHAT
Kors på halsen har lenge ønsket å få barns tilbakemeldinger etter 
samtaler. I april lanserte vi tilbakemeldingssystemet for chat, 
som lar alle som har hatt en chatsamtale med Kors på halsen 
si sin mening om samtalen. Dette har gitt oss verdifull innsikt i 
hva barn og unge selv synes om tjenesten vår, og Kors på halsen 
bruker disse til å jobbe systematisk med å styrke frivillige på ulike 
områder som barna tar opp. 
 
PSYKT ENSOM
For å løfte barns stemme i samfunnsdebatten har prosjektet 
bidratt til lanseringen av fagrapporten «Psykt Ensom». 
Rapporten handler om ensomhet blant barn og unge og 
hvordan møte eventuelle seneffekter av pandemien. Rapporten 
ble lansert på Arendalsuka og har fått mye synlighet i media.
 
NY NETTSIDE TIL KORS PÅ HALSEN 
I 2021 har prosjektet bidratt inn i et forprosjekt for utvikling av 
ny nettside til Kors på halsen. Vi fikk laget skisser til hvordan de 
nye nettsidene kan se ut, og har fått mange gode innspill fra 
barn og unge om hva de mener om skissene. Gjennom året har 

vi fått bedre innsikt i hvilke behov Kors på halsen har, og ser at 
det også trengs en bedre teknisk løsning for frivillige. Det er 
gjort en grundig jobb med å beskrive behovene som skal dekkes 
av den nye tekniske løsningen. Arbeidet som er lagt ned i 2021 
danner et godt grunnlag for å kunne begynne utviklingen av den 
tekniske løsningen til Kors på halsen i 2022.

Støtte fra Egmont Fonden har bidratt til å 
støtte opp under en rekke aktiviteter som 
gjør at Kors på halsen kan gi mer og 
raskere hjelp til barn og unge i sårbare 
livssituasjoner, og bidratt til at barn og unge 
blir hørt i samfunnet og politikken. Vi vil 
takke Egmont Fonden for samarbeidet som 
har skapt stor verdi for Kors på halsen, også 
etter prosjektets slutt.

OM SAMARBEIDET

«Som frivillig gis du anledning til å ta innover deg 
hvordan andre har det, og hvor lite som skal til 
for å utgjøre en positiv forskjell i noens liv.»
 Frivillig

Ved utgangen av året 

hadde Kors på halsen 

285 aktive frivillige 

som besvarer telefon, 

chat og mail.

Vi har sendt ut plakater til 2300 barneskoler for å nå ut til den yngre 
delen av målgruppen vår.
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EKSPERTPANELET 
Kors på halsen har et eget ekspertpanel bestående av ungdom 
i alderen 13 – 17 år. Ekspertpanelet fikk sju nye medlemmer i 
2021, og besto ved årsslutt av 10 medlemmer. De har hatt fem 
samlinger. Fire av disse har handlet om utvikling av ny nettside, 
den siste om ekspertenes deltakelse på digitale 
gruppesamtaler.
 Ekspertpanelet tester også tjenesten med jevne mellomrom,
ved å gjennomføre samtaler på chat, mail og telefon og gi 
tilbakemelding til de frivillige. I 2021 ble det gjennomført testing 
knyttet til tematikken vold, mobbing, overgrep og omsorgssvikt, 
noe som blant annet resulterte i en rapport med ekspertenes 
tilbakemeldinger om hvordan frivillige kan møte disse temaene 
på en enda bedre måte. 

REKRUTTERING AV NYE FRIVILLIGE
 Når noen ønsker å bli frivillig i Kors på halsen inviteres de først 
til en gruppesamtale, for å lære mer om tjenesten og rollen som 
frivillig. I gruppesamtalen møter de blant annet en eller flere 
ungdommer fra ekspertpanelet. 
 Ekspertene bidrar i samtalen med å legge fram ulike case 
for deltakerne, og de er med på å vurdere om deltakerne skal få 
tilbud om opplæring i Kors på halsen. Casene har i sin tur vært 
utviklet i samarbeid med ekspertpanelet.
 Ekspertpanelet har bidratt på gruppesamtaler i mange år, 
og ble i 2021 for første gang også involvert i digitale 
gruppesamtaler. Det ble utarbeidet rutiner slik at det skal 
oppleves trygt for ungdommene å delta, og de skal kjenne seg 
godt forberedt. Både ekspertene selv, deltakerne og leder av 
samtalene opplevde det som positivt at ekspertene deltok. 
 Ved å involvere ungdommene direkte i rekrutteringen av 

nye frivillige, får målgruppa både innflytelse over hvem som blir 
frivillige i Kors på halsen og god kjennskap til tjenesten. I tillegg 
er det en stor verdi i at nye frivillige møter en ungdom og svarer 
ut spørsmål direkte til dem. 

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 har bidratt med innspill til den nye nasjonale 
strategien for en trygg digital oppvekst, Rett på nett, og de 
har delt sine erfaringer om livet på nett med frivillige i Kors på 
halsen. En av ekspertene deltok som Norges representant i 
ungdomspanelet Better Internet for Kids på det digitale 
Safer Internet Forum høsten 2021.

STYRKING AV ARBEIDET MED MEDVIRKNING 
Barns medvirkning er en sentral del av Kors på halsens arbeid 
med å kvalitetssikre tjenesten. I 2021 ble det derfor etablert 
en egen rådgiverstilling med ansvar for barns medvirkning, og 
det ble gjort en gjennomgang av rammene for medvirkning i 
tjenesten. Målet er at flere barn og unge skal kunne medvirke 
fremover, og at det skal skje på en god måte.
 Kors på halsen ønsker å gi barn og unge også utenfor 
ekspertpanelet større mulighet til å medvirke i tjenesten. I 2021 
ble det gjennomført flere workshops med elever på barneskoler 
om hvordan Kors på halsen kan nå ut til flere barn i den yngre 
målgruppen vår. I tillegg har barn og unge både i og utenfor 
ekspertpanelet gitt innspill knyttet til arbeidet med ny nettside.

 «Jeg tror det er viktig at ekspertpanelet er med 
på BIK arbeidet fordi da får vi også masse gode 
innspill til hva ulike ungdommer trenger hjelp 
med nå, og hva meningen til flere forskjellige 
ungdommer er.»

 Solveig Emilies, 16, ekspertpanelet

«Det som motiverer meg å være med på 
ekspertpanelet, det gjør at jeg får på en måte 
god samvittighet med at jeg er en av dem fra 
ekspertpanelet som er med på gjøre tjenesten 
bedre for barn og unge under 18 år.»
    Helin, 16, ekspertpanelet

«Det er veldig fint å være i ekspertpanelet, det 
som gjør at jeg er med er at jeg kan være med å 
gjøre en liten forskjell på noe som kan utgjøre 

en stor forskjell for noen som trenger det.»

 Solveig Emilies, 16, ekspertpanelet

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.

 «Det er utrolig givende og spennende å være med i 
BIK Youth Panel, fordi man får jobbet med så utrolig mange 
engasjerte ungdommer fra forskjellige land og kulturer, noe 
som gjør at man får ett mye videre synspunkt på forskjellige 
saker og da får resultater som kan hjelpe flere.» 

 Solveig Emilie, 16, Ekspertpanelet og BIK Youth Panel 2021

«Det er viktig at ekspertpanelet er 
med på gruppesamtaler fordi at vi 
ungdommer kan også være med på 
en måte bestemme hvem som passer 
å ha jobben med å være frivillig i 
kors på halsen der man skal snakke 
med barn og unge som kanskje ikke 
har det så bra. For det er egentlig 
barn og unge vet hva som er best 
og jeg synes det er fint at vi kan 
bruke stemmen våres».

                   Helin, 16, ekspertpanelet
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Alle barn har 
rett til å si 

sin mening 
og bli hørt!



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


