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HVA HAR SKJEDD I 2018

I tillegg til å være et samtaletilbud jobber Kors på halsen med å løfte frem barn og unges stemmer. 
2018 har vært ett begivenhetsrikt år på mange måter. Kors på halsen har deltatt på flere samlinger, 
kongresser og blitt presentert i media ved flere anledninger. Bare i løpet av høsten ble Kors på 
halsen nevnt over 90 ganger i media.

Agder TV med Agder Røde Kors inviterte Kors på halsen/Nelli til 
å fortelle om hva ungdom sliter med i dag. Nelli deltok på 
TV-Sending, helsestudio1, ABUP, Sørlandet sykehus, med tema 
«Hva strever ungdom med i dag?».
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• De vanligste temaene på chat,   
 telefon og mail i alders gruppen   
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TENDENSER I 2018

• De ulike tjenestene til 
 Kors på halsen
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KORS PÅ HALSEN SKAL VÆRE 
DER FOR ALLE UNGE

Nelli Kongshaug 
Leder for Kors på halsen

Unge i dag har et stort press på seg. De skal være perfekte hele tiden, over alt. 
Om det er blant venner, på skolen, hjemme eller på nett. For voksne er det 
kanskje ikke så lett å forstå dette jaget. 

Unge flest får til mye. De er flinke på skolen, de er aktive, de har gode relasjoner 
til voksne rundt seg og de er omsorgsfulle. De reflekterer rundt store spørsmål 
i livet, og de har høye forventninger til seg selv og hva de skal utrette i livet. 
Mange har kanskje høye forventninger fra de rundt seg.

I Kors på halsen snakker vi ofte med ungdom som kanskje ikke vet hva de vil, 
som kanskje har fått sine drømmer knust fordi presset ble for stort. Skolen ble 
kanskje litt for vanskelig, hverdagen litt for hektisk, relasjonene ble kompliserte 
eller at voksenpersonene som de egentlig skulle støtte seg til ikke var der. 
Kanskje de til og med blir utsatt for noe ulovlig, kriminelt eller har vonde 
erfaringer fra livet. 

Kors på halsen skal være der for alle unge. Om de vil snakke om venner, 
kjærester, foreldrene sine, BUP eller den snappen som knuste dem helt. 
Uansett hva tema er, så skal de få snakke med en frivillig som lytter, tar dem 
på alvor og gir de støtte og bekreftelser på livets nedturer og oppturer. 
Kors på halsen sitt gull er frivillige. Uten dem hadde ikke Kors på halsen vært 
en tjeneste.

 Kors på halsen sitt gull  
 er frivillige. Uten de 
hadde ikke Kors på halsen 
vært en tjeneste.

«
Nelli Rachel Kongshaug

 Leder Kors på halsen

«Rop ut, ta kontakt» - Ellen Aabol besøkte Kors på halsen og 
postet en video på Youtube hvor hun snakket med Nelli om 
viktigheten av å snakke med noen når livet ble tungt. Ellen bidro 
også til å vise at det var behov for flere frivillige.

Dina fra ekspertpanelet deltok i Youth forum på Safer Internet 
Forum i Brussel november 2018.

Ekspertpanelet til Kors på halsen bidro i saken om «Psykt Flink» 
som Røde Kors lanserte under Arendalsuken 2018. Tall fra Kors 
på halsen ble også presentert i denne rapporten.



ALDERSFORDELING, 0-20 ÅR

Gjennomsnittsalderen har vært relativ jevn de siste årene, 
ca 14 år. I 2018 så vi en liten økning på de eldste brukerne 
av Kors på halsen. Den største økningen av nye brukere var 
i aldersgruppen 9–11 år. Dette kan skyldes samarbeidet vi 
hadde med NRK Super sin temauke som rettet seg generelt 
mot barn opp til 13 år og spesielt mot elever på mellomtrinnet. 

De forskjellige tjenestene blir brukt forskjellig av barna som 
tar kontakt. Vi ser at de yngre brukerne ofte benytter seg av 
forumet, for å dele og støtte hverandre, mens de litt eldre 
barna i større grad benytter seg av telefontjenesten. Chatten 
benyttes av samtlige, men har hatt en dreining mot at det er 
de eldre som benytter den i større grad. 

TALL I 2018 

I 2018 besvarte Kors på halsen totalt 17 787 henvendelser på chat, mail og telefon. Chat-tjenesten 
står for omtrent 63 % av henvendelsene med 11 179 besvarte samtaler. Totalt fikk Kors på halsen inn 
34 901 henvendelser, noe som er en økning på 6 % sammenliknet med 2017 med 32 949 henvendelser 
totalt. 

 PSYKISK HELSE FØLELSER  KROPP OG HELSE RELASJONER

DE VANLIGSTE TEMAENE PÅ CHAT, TELEFON OG MAIL I ALDERSGRUPPEN 0–20 ÅR

Etter hver samtale registrerer frivillige, i eget statistikkskjema, hva samtalen handlet om.
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FYLKESFORDELING

Kors på halsen blir kontaktet av barn og unge fra hele landet. Akershus er det fylket som steg mest sammenliknet med 2017.
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Chat-tjenesten fortsetter å være den største kanalen til 
Kors på halsen. I 2018 så vi en økning på over 7 % på denne 
kanalen med over 25 000 henvendelser. Av disse ble 45 % 
besvart, en nedgang på 6 % sammenliknet med 2017. Vi ser de 
samme tendensene på telefon, hvor vi hadde en økning på 
7 % fra 7871 henvendelser i 2017 til 8451 henvendelser i 2018, 
og en svarprosent på 62 % i 2018 mot 68 % i 2017.

FLERE HENVENDELSER, LAVERE SVARPROSENT
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Noe av grunnen kan forklares med at den gjennomsnittlige 
samtaletiden har blitt litt lengre i 2018. De frivillige rapporterer 
flere tyngre samtaler som krever mer tid. En faktor er også økt 
rekruttering i 2018. Vi tenker at den generelle samtaletiden går 
ned jo mer erfaring de får i Kors på halsen.
 På mail så vi en nedgang på 21 % sammenliknet med 2017. 
Tendensene over tid viser derimot at både mailtjenesten og 
forumet brukes i større grad enn før.



MANGE UNGE SNAKKER OM SELVMORD
Selvmordsproblematikk var det største enkelttema i 2018, og vi 
har sett en økning i denne tematikken siden 2017. Kors på halsen 
blir kontaktet av ungdommer som akkurat har begynt å tenke 
på det og de som har tenkt på det lenge. Vi har også samtaler 
hvor ungdommene forteller om akutte selvmordsplaner, hvor de 
frivillige må aktivt gå inn for å forhindre en selvmordshandling. 
Ungdommene forteller til Kors på halsen at dette er tanker de 
ikke tør, eller ønsker å dele med noen andre, eller at de ikke 
kjenner til andre de kan dele dette med.

Å SNAKKE UTEN FILTER
Samtalene med Kors på halsen starter som regel rett på temaet 
barnet eller ungdommen ønsker å snakke om. De forteller uten 
filter de tankene de har. 
 Ungdommene tar kontakt først og fremst for å fortelle om de 
konkrete utfordringene de har i hverdagen. I samtalen kommer 
det ofte frem at de utløsende grunnene ligger i relasjonen de 
har til andre. Enten det er konflikt i hjemmet, med venner, eller 
en vanskelig skolesituasjon. Samtalene i Kors på halsen handler 
om at ungdommene prøver å finne sin plass i sitt miljø, og når 
det ikke går så blir utfordringene de sliter med tydeligere for 
ungdommene selv. 

De fleste ønsker å få satt ord på tankene sine og få respons på 
det de tenker. Ofte er de usikre på opplevelser de har hatt og vil 
at noen voksne skal være med på tankeprosessen. 

ALVORLIGE TEMA TAS PÅ ALVOR
De frivillige opplevde at det var flere tyngre samtaler i 2018. Flere 
samtaler handler om alvorlige temaer som selvmord, depresjon 
og selvskading.  Mange forteller at de har det tungt og sliter med 
å finne seg til rette i hverdagen. Det kommer ofte opp at de har 
forsøkt alt i sitt forsøk på å få det bedre, men situasjonen forblir 
håpløs. Disse samtalene er krevende for de frivillige og setter 
høyere krav til etterarbeid i form av ettersamtaler og debrief.
 Det er stor bredde i tematikken som tas opp i samtalene. 
Kors på halsen opplever at de unge ofte bruker ett 
«helsefaglig» språk når snakker med oss, og de er godt opplyst 
om psykiske vansker. Flere forteller at de har funnet informasjon 
på nettet og at de kan kjenne seg igjen i det de leser. Informasjonen 
om psykisk helse er omfattende på nettet og det kan være 
utfordrende å finne informasjon som er tilrettelagt for 
aldersgruppen. Noen stoler på innhold de finner på nett og gir 
seg selv diagnoser. Vi oppfordrer de unge til å ta kontakt med 
fagpersoner slik at de kan få et mer riktig svar på det de lurer på.

TENDENSER I 2018 
Gjennomgående opplever vi en ungdomsbefolkning som 
er klar over hva de sliter med og ønsker å gjøre noe med 
det. Flere av samtalene er veiledningssamtaler hvor de 
frivillige bistår barn og unge med hva de kan gjøre med 
den situasjonen de befinner seg i. 

 Det var en økning   
 i antallet gutter 
som tok kontakt med 
Kors på halsen i 2018, og 
nå er omtrent 1 av 5 av 
henvendelsene fra 
guttene. Dette ser vi 
som positivt, da guttene 
i mindre grad enn jentene 
oppsøker de ordinære 
helsetjenestene».

«

KJØNNSFORDELING OG SAMTALETID
Det var en økning i antallet gutter som tok kontakt med 
Kors på halsen i 2018, og nå er omtrent 1 av 5 av henvendelsene 
fra guttene. Dette ser vi som positivt, da guttene i mindre grad 
enn jentene oppsøker de ordinære helsetjenestene. 
 Gjennomsnittlig varte samtalene i 2018 lengre enn i 2017. 
I snitt varte en samtale på chat 4 minutter lengre i 2018 enn i 
2017. Dette har resultert i at det er færre samtaler som blir 
gjennomført per vakt. Dette er en utfordring fordi vi får stadig 
flere henvendelser til Kors på halsen, både på telefon og på chat. 
Flere samtaler varer over 60 minutter sammenliknet med 2017.
 Det er ett klart trekk i at guttene har kortere samtaler enn 
jentene. I snitt snakker jentene ca. 7 minutter lengre enn guttene. 
I samtalene med guttene varer over 50 % av samtalene under 
15 minutter, mens 50 % av samtalene med jentene er opp mot 
21 minutter. 

EN TRYGG SAMTALEPARTNER
Kors på halsen ønsker å være der ungdommene er og akkurat 
nå er mange av dem på nettet. Kors på halsen vil fortsette sitt 
fokus på å være en trygg havn på nett og på telefon for å gi barn 
og unge ett rom hvor de kan fortelle om sine tanker til en trygg 
voksen, samt være en kanal som formidler nøytral og aktuell 
informasjon til barna.
 Anonymiteten er en av grunnene til at mange velger å 
fortelle sin historie til oss. Det kan være enklere når de tingene 
som sies ikke får noen konsekvenser. De forteller at de er redd 
for at noen skal komme og ta dem vekk fra familien sin, vennene 
sine og skolen. De ønsker ofte bare å få satt ord på det de tenker 
på, og å få respons. 
 Kors på halsen fortsetter å ha fokus på å hjelpe barn og unge 
med å finne gode støttespillere i egne nettverk. Når alt oppleves 
som vanskelig trenger de ofte hjelp til å tenke på hvem de egentlig 
har rundt seg. Som oftest er det foreldre eller foresatte, og noen 
ganger er det kanskje en lærer, helsesykepleier på skolen, nabo 
eller andre familierelasjoner. Det viktigste er å finne en voksen 
de føler seg trygge på. 

SAMTALENE VARER LENGRE
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FRIVILLIGE I KORS PÅ HALSEN
Frivillige i Kors på halsen skal være trygge voksne i møte med 
barna som tar kontakt. De skal lytte, støtte og hjelpe barna med 
å sortere tanker og følelser. Målet med alle samtaler er at barna 
skal ha det litt bedre etter at de har snakket med en frivillig i 
Kors på halsen. På vakt støtter de frivillige hverandre, og deler 
tanker og erfaringer for å kunne få til bedre samtaler med barna. 
 Noen samtaler er mer krevende enn andre, og det kan 
oppleves som et stort ansvar å snakke med unge mennesker som 
tenker på å ta sitt eget liv. Kors på halsen fortsetter arbeidet med å 
styrke kompetansen vår til å snakke om selvmord. I 2018 arrangerte 
vi to ganger VIVAT-kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare». 
31 KPH-frivillige og 15 frivillige fra andre Røde Kors-aktiviteter 
gjennomførte to-dagers-kurset hvor vi jobber med verktøy for 
å snakke om selvmord, får kunnskap om selvmordstematikken 
og mulighet til å diskutere og bearbeide egne holdninger. 
«Føler meg mye mer forberedt til å ta disse samtalene», sier en 
av deltakerne.

GRUPPELEDERE
Gruppeledere i Kors på halsen har en viktig og ansvarsfull rolle. 
Deres hovedoppgave er å veilede og følge opp andre frivillige 
på vakt. De skal også sikre at samtalene med barna har god 

I 2018 ble det arrangert 6 grunnkurs for nye frivillige som resulterte i 94 nye frivillige og ved 
utgangen av året 234 aktive frivillige totalt. Alle frivillige har gjennomført et grunnkurs i 
kommunikasjon og fått opplæring i Kors på halsens metoder og verktøy. 

FRIVILLIGE I KORS PÅ HALSEN 

kvalitet og følger Kors på halsens rammer. Når frivillige kommer 
på vakt møter de en gruppeleder som organiserer vakten, gir 
informasjon, leder faglige diskusjoner og sørger for at alle føler 
seg velkomne og ivaretatt. Hvis noen ønsker innspill til en chat, 
støtte i en telefonsamtale, å diskutere et mailsvar eller få en 
debrief etter en tøff samtale, så er det gruppelederen som bistår 
og gjennomfører dette. Gruppelederen får egen opplæring og 
samarbeider tett med de ansatte. 
 Gruppelederne har jevnlige workshops som er deres 
møteplass for erfaringsutveksling, faglig påfyll og diskusjoner 
rundt rolleutøvelsen. Tre gruppeledere jobber med å planlegge, 
forberede og lede workshopene sammen med ansatte. I 2018 
gjennomførte Kors på halsen 4 workshoper med temaer relatert 
til kommunikasjon og samtaleverktøy, og om sin egen lederrolle. 

• 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.

RAMMER FOR VÅRT ARBEID

• Tjenesten er gratis og anonym, på 
 www.korspahalsen.no og telefon 800 333 21. 
•  Åpent mandag–fredag kl. 14–22 
 (også på  helligdager).

• Mail besvares innen 48–72 timer.

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

ÅPNINGSTIDER

• 234 aktive frivillige

• 21 gruppeledere

• Fra 22–82 år. Gjennomsnitt 36,5 år

• 12 % menn, 88 % kvinner

DE FRIVILLIGE I KORS PÅ HALSEN

Ekspertpanelet står på stand på Norway Cup og snakker 
med andre ungdom om Kors på halsen.

Temadag for frivillige.Frivillighetens dag markeres hos Kors på halsen. 

Gruppelederne kommer også med tilbakemeldinger fra vakt, og 
er involvert i utviklingen og kvalitetssikringen av Kors på halsen 
på mange forskjellige måter. I 2018 har det vært fokus på 
å rekruttere flere gruppeledere. 6 nye gruppeledere har 
gjennomført opplæring sammen med erfarne gruppeledere. 
Totalt har 21 gruppeledere vært aktive på vakt i 2018. 
    
REKRUTTERINGSGRUPPE
I 2018 har Kors på halsen etablert en egen frivillig rekrutterings-
gruppe, og flere frivillige har vært med på å rekruttere og kurse 
nye frivillige til Kors på halsen. De har deltatt på 24 introduksjons-
kurs i Oslo Røde Kors som Kors på halsens representanter og 
talspersoner. De har gjennomført 13 gruppesamtaler sammen 
med ungdom fra ekspertpanelet. Gruppesamtalene har som 
formål å vurdere og godkjenne nye frivillige til Kors på halsen. 
4 av 6 grunnkurs ble holdt av frivillige kursholdere.
 Rekrutteringsgruppen har gitt frivillige og eksperter mulighet 
til å involveres i flere ledd i Kors på halsen, og gjør at nye frivillige 
allerede i første møte med Kors på halsen møter andre frivillige. 
Det arbeidet denne gruppen har lagt ned i 2018 har vært svært 
viktig i rekrutteringsarbeidet for å finne nye frivillige til tjenesten. 

GODE TALSPERSONER
Talspersongruppen består av fire frivillige som har fått opplæring 
i hvordan møte media. I 2018 har de blitt intervjuet av NRK, VG 
og Dagsavisen om tema som kroppspress, psykisk helse og 
selvmord. Talspersonene har også deltatt i panelsamtale på 
Litteraturhuset i anledningen Verdensdagen for Selvmordsfore-
bygging, og møtt statsministeren og kulturministeren på Norway Cup. 
 Målet er at frivillige skal gi et bilde av hvordan det er å være 
frivillig i Kors på halsen. De deler ofte sine erfaringer som frivillig 
og hva det betyr å være frivillig i Kors på halsen.

Erna Solberg besøkte Kors på halsen sin stand på Norway 
Cup og snakket med frivillige.
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Alta Røde Kors og Kors på halsen møtes for å finne gode måter å 
få unge til å si sin mening om Kors på halsen og hvordan det er 
å være ung.

Landsforeningen for barnevernsbarn holdt et inspirerende og lærerikt innlegg på temadagen for frivillige.

MEDVIRKNING PÅ NYE MÅTER

Kors på halsen har i 2018 sett på ulike verktøy og metoder 
for å utvikle arbeidet med barns medvirkning videre, 
særlig for å gi barn i flere deler av landet mulighet til å 
medvirke. Som et ledd i dette ble det gjennomført et 
pilotprosjekt med samlinger med skoleklasser i Oslo og 
Alta, samt en studietur til vår søsterorganisasjon i Sverige, 
BRIS (Barns rett i samhäldet), for å samle erfaringer om 
flere måter å jobbe med barns medvirkning på.

Kors på halsen var invitert til Google i Dublin for å lære mer om 
hvordan de jobber.

EKSPERTPANELET
Ekspertpanelet består av engasjerte ungdom mellom 13 og 17 år, 
som samles seks ganger i året. Vi har i 2018 hatt en økning både 
i antall eksperter i panelet, og antall eksperter som deltar på 
samlingene. 10 nye eksperter ble rekruttert i 2018, og panelet 
hadde 16 medlemmer ved årsslutt.
 Samlingene i 2018 har hatt fokus på hva som er gode samtaler 
med barn og unge, hvordan Kors på halsen bør bruke sosiale 
medier og hvilke tema Kors på halsen skal ha fokus på i 2019. 
På hver av samlingene deltok mellom 8 og 12 eksperter. Ekspertene 
har også  testet tjenesten anonymt og kommet med råd og 
innspill til Kors på halsen om hvordan barna kan møtes på en 
enda bedre måte. 

Ekspertene har i 2018 fått en mer sentral rolle i arbeidet med 
rekruttering, og deltar aktivt på intervju med nye frivillige i 
Kors på halsen. Alle nye frivillige får en tilbakemelding fra 
ekspertene i etterkant av intervjuet. De stilte også opp på 
Kors på halsen sin stand på Norway Cup og fortalte om Kors på 
halsen til barn og unge fra hele landet. I august stilte en ekspert 
opp som talsperson i forbindelse med Røde Kors’ lansering av 
rapporten «Psykt flink» 
 Kors på halsen er Norges Trygg Bruk hjelpelinje, og tar 
imot samtaler om livet på nett. Ekspertpanelet bidro i 2018 i 
Trygg Bruk-arbeidet både på Safer Internet Day i februar og på 
Safer Internet Forum i Brüssel i november. Det ble også holdt en 
workshop i samarbeid med Medietilsynet, hvor ekspertpanelet 
kom med innspill til etiske retningslinjer om kroppspress på 
sosiale medier.

BARNS MEDVIRKNING 
I KORS PÅ HALSEN

Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt, 
forteller artikkel 12 i Barnekonvensjonen. 
Som en tjeneste tuftet på nettopp dette møter 
Kors på halsen barn og unge gjennom våre kanaler 
på telefon, chat og mail. Det er barnet som står i 
fokus og setter agendaen i samtalene med 
Kors på halsen. I tillegg arbeider Kors på halsen 
aktivt for at barn og unge skal være med på å 
utvikle tjenesten.

En frivillig tester medvirkningsmetode på en skole i Oslo.
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Jeg har videochattet med 
min nye nettkjæreste og 
jeg fikk se han og jeg 
synes han er kjempe søt.

 Jente (14) 

Vi har sex nesten 
hver dag og vi er hekta. 
Vi begge syntes det er 
greit, men jeg er veldig 
redd for å bli gravid 
eller få en sykdom. 
 
 Jente (13)

Problemet er at jeg tenker for mye, tror jeg. 
Jeg drukner i mine egne tanker og orker ikke 
dette mer. Jeg tenker på masse vonde ting og 
vet ikke hvorfor.
      
Jente (14)

Hvis jeg kommer på vakt litt sliten 

eller stresset, forlater jeg alltid 

vakten med mer energi enn da jeg 

kom. Dette på grunn av både barna, 

de frivillige og de ansatte.

Å være del av kors på halsen er 

meningsfylt, spennende og fint.

Det er givende, lærerikt og fint. 

fagleg sterkt miljø!

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 vanskelige 
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

Hvordan er det å være en 

del av Kors på halsen?


