
 
Omsorgsberedskap   

En ressurs for trygge lokalsamfunn 

   

 

 

 
Bakgrunn 

Vi kan alle oppleve store og små kriser der vi bor. Av og 

til er det behov for frivillig innsats og noen som kan bistå 

kommuner og nødetater når det trengs. Vi opplever mer 

og mer ekstremvær, springflo, steinras, orkan og 

langvarige strømbrudd. Det kan også være leteaksjoner, 

brann eller evakueringshendelser. Her kan 

Omsorgsberedskapsgrupper bidra. 

 

Norske Kvinners Sanitetsforening har siden starten i 

1896 hatt frivillige i beredskap som hjelper til når det 

trengs. Dette er en del av Totalforsvaret, hvor frivillige 

organisasjoner og sivilsamfunnet samarbeider og støtter 

det militære forsvaret og omvendt. Frivillige i 

Omsorgsberedskapsgruppene skal bistå ved behov. 

Hva er en Omsorgsberedskapsgruppe? 
Medlemmer i en sanitetsforening som ønsker å bidra til 

trygge lokalsamfunn kan gå sammen for å starte en 

Omsorgsberedskapsgruppe. Det kan bare være en 

Omsorgsberedskapsgruppe i hver kommune. Der det er 

flere foreninger i en kommune, bør man samarbeide. 

Gruppene er et verdifullt supplement til det lokale 

beredskapsarbeidet.  

 

Gruppene kan stille lokaler til disposisjon for å samle 

evakuerte og pårørende. De kan gi mat og drikke til 

rammede, evakuerte, pårørende eller hjelpemannskap.  

Eller det kan være å gi omsorg, og være en trygg 

voksenperson.  Omsorgsberedskapsgruppene kan også 

hjelpe med massevaksinering ved pandemi, ved 

evakuert- og pårørendesenter og evakuering av 

helseinstitusjoner. Gruppene bør ha en samarbeidsavtale 

med kommunen hvor det står nærmere beskrevet hva de 

kan bidra med. 

 
Hvorfor Omsorgsberedskapsgruppe? 
Norske Kvinners Sanitetsforening har medlemmer med 

lokalkunnskap, menneskekunnskap og mange har 

erfaring fra omsorgsarbeid. Trygghet, varme og omsorg 

er viktige faktorer for mennesker i kriser, og der kan vi 

bidra.  

 

Fra 2018 er vi med i førstehjelpsdugnaden «Sammen 

redder vi liv», og skal bidra til at flere kan mer om 

livreddende førstehjelp. 
 

Hvem kan være med i en 
Omsorgsberedskapsgruppe?  
Medlemmer i N.K.S. kan være med. Du må være fylt 18 

år og signere en taushets- og etikkerklæring. Du får tilbud 

om å delta på møter, kurs og opplæring og mulighet til å 

delta på øvelser. Du må være forberedt på å stille opp 

når det trengs og bruke N.K.S.-vest på oppdrag. 

 

Samarbeidspartnere 
Vi har nasjonale samarbeidsavtaler med 

Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB). I tillegg vil vi snart få på plass en 

samarbeidsavtale med Politidirektoratet.  

 

Økonomiske støttespillere   
Gjensidigestiftelsen og ExtraStiftelsen 

Vil du vite mer? 
Det er utarbeidet en egen veileder om du er interessert, 

og har lyst til å vite mer. 
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