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Sjokoladedugnad for Koronahelter
over hele landet
Like før påske fikk vi en gledelig nyhet om at Freia vil
dele ut kvikklunsj til de som trenger en ekstra
oppmuntring, og valgte sanitetskvinnene som
samarbeidspartner. De rakk bare å levere i Oslo før
påske, men neste uke skal nærmere 40
omsorgsberedskapsgrupper få en stor menge
sjokolade til å glede, barn, unge, eldre og andre som
trenger en oppmuntring. Alle får ca. 1000 sjokolader,
så bruk dette gjerne til å legge ved en hilsen fra
sanitetskvinnene, og kanskje ta bilde og ring
lokalavisa?

Bildet viser fornøyde barn ved Refstad asylmottak i
Oslo.

Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.

Nytt og nyttig er N.K.S. interne nyhetsbrev til tillitsvalgte

Klikk her for å skrive ut Nytt og nyttig

NB! Du må først logge deg inn på medlemsnett, før du kan åpne lenker i sakene under hvor det er lenket
til sider på medlemsnettet. 

Innlogging er felles for alle medlemmer. 
Brukernavn: nks, Passord: nks

Lenkene finner du ved å trykke på de understrekede ordene, samt ved å trykke på de grønne feltene. 

Som følge av korona situasjonen den siste tiden, utkommer Nytt og nyttig oftere enn det som har vært vanlig
med oppdatert informasjon til lokal- og fylkesforeninger. Som nevnt tidligere anbefales at alle fysiske møter og
samlinger utsettes eller finner alternative måter å gjennomføre møtene på. Dette gjelder i første omgang ut april
og omfatter aktiviteter, samlinger og møter/ styremøter. Unntaket er omsorgsberedskapsgruppene. 

I dette nummeret av Nytt og nyttig kan du lese om bl.a. aktiviteter og kampanjer, samt noe informasjon fra
myndighetene.

Vi ønsker dere alle flotte sanitetskvinner en riktig god helg!

AKTIVITETER

https://www.anpdm.com/newsletterweb/46455843754146514276424759/4347504479484B5B467749455D4471
https://one-lnk.com/x1e1x19WgrA8_ldk1Fm-NlfHotxVK1gPax8PsGVWIYzjUid_RRXOPb1f_waqetO14-KgPMRTlzHZHNDnamLUHu_ng/x1e-HuU7qBcPcdruKNn1xPQKO4wHL3i4FDCAYAfidxdYrBJCTxf9o0TA_6IzTcaNqwEIOWpzpwMbR0JpiVn5Ir6U9vFEamypBNVO7ITL60fqBjqQbnMIDKtW8onbPCR792Cq3EI0yiGvWX9DxnNw0mkU7oD0AC1hcDOewsCvaxqBdoooIA7PPqSfwz77bURva-X1OaobwwN-L6O5a6F2k_nEg/


17.4.2020 Nytt og nyttig nr. 12 - onsdag 17.4.2020

https://www.anpdm.com/newsletterweb/46455843754146514276424759/4347504479484B5B467749455D4471 2/5

Når isolasjonen tærer på
Hildur er sanitetskvinne, 87 år og hjertesyk. Hun sitter hjemme i karantene og fastlegen har bedt henne om ikke
å gå ut eller være sammen med andre. Dagene bruker hun nå til å ringe til eldre i sin egen sanitetsforening og til
andre eldre hun kjenner.

Koronapandemien gjør at mange savner å snakke med andre og å treffes som vi gjorde tidligere. Vi minner igjen
om at vi har laget noen tips til hvordan dere kan gå fram om dere vil bli ringevenner. Denne kan dere også gjerne
vise til kommunen eller frivilligsentralen i tilfelle dere blir spurt om å være ringevenner for noen.

LES MER

Aktivitetsposer for barn og unge
Vi har mottatt midler fra Stiftelsen Dam til alternative aktiviteter rettet mot barn og unge. Ønsker dere å skape
glede for barn med en aktivitetspose med leker og oppgaver som kan gjøres hjemmefra? Eller har dere måttet
avlyse en planlagt aktivitet og trenger midler for å få gjennomført aktiviteten på annen måte? Send en epost til
cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no for mer info.

Ekstra midler gir billigere utstyr
I påsken fikk vi en gledelig beskjed om at har fått ekstra «koronamidler» til vårt beredskapsarbeid. Dette vil blant
annet bety at vestene blir rimeligere i pris. I forrige Nytt og Nyttig ble sanitetskvinner oppfordret om å ha synlig id-
kort. Disse er å finne i nettbutikken.
I løpet av våren skal det også lages nøkkelbånd for omsorgsberedskap som blir å finne i nettbutikken. 

LES MER
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Maiblomst
Årets maiblomstkampanje, som er satt til 25. april – 17.
mai, nærmer seg med stormskritt.
Siden restriksjonene fra helsemyndighetene fortsetter,
anbefaler N.K.S. at lokalforeningene går bort fra åpent
salg på gater eller torg og heller gjennomfører salg på
andre måter.

Du finner informasjon om en alternativ kampanje på
medlemsnettet.

LES MER

Annonsekampanje koronadugnad –
vi trenger alle medlemmer vi kan få!
Sanitetskvinnene har i løpet av påsken hatt en
annonsekampanje i VG og Dagsavisen. Vi forsetter
kampanjen i et utvalg lokalmedier, og ønsker med
dette å nå frem til de som selv ikke kan bidra med
frivillige hender, enten de selv er i karantene – eller må
være hjemme med barn - men gjerne vil bidra.
Dugnadsånden i Norge er stor, og vi håper derfor at
flere vil bidra til dugnaden som støttemedlem.

I disse dager er det vanskelig å rekruttere nye
medlemmer, så vi oppfordrer alle medlemmer til å
bidra på de arenaer som er tilgjengelige, rekruttering
via sms og sosiale medier. Vi håper så mange av dere
som mulig vil dele annonsen som ligger på vår
Facebook-side. Dere kan selv velge hva dere skriver
når dere deler annonsen, et eksempel kan være: «I vår
forening bidrar vi til sying av smittevernsutstyr og
utdeling av aktivitetspakker til sårbare barn.» 

I tillegg har vi laget en «ramme» på FB med oppfordring om å delta i koronadugnaden, som dere gjerne kan
benytte i disse tider: Hold musen over profilbildet ditt på Facebook, trykk på oppdater, deretter legg til ramme –
og søk opp koronadugnad.

Vi trenger i disse tider alle medlemmer vi kan få. Koronakrisen har også innvirkning på N.K.S. som organisasjon,
og alle som støtter oss og blir medlem er viktige!

Nominasjon til Årets Priser
Hvert år deles det ut tre hederspriser til foreninger som
har gjort noe fremragende enten som forening, i et
eget prosjekt eller innen medlemsrekruttering. Prisene
for Årets Forening, Årets Prosjekt og Årets Verver vil
bli delt ut på regionale samlinger i høst. 

Alle kan nominere til de to første kategoriene og det
går også helt fint å nominere seg selv! Fristen er 15.
juni. Send inn forslag på e-post til
ragnhild.bommen@sanitetskvinnene.no

KAMPANJE

ORGANISASJON
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Les mer om kriteriene her

Smittestopp – ny app fra
Folkehelseinstituttet (FHI)
Appen Smittestopp ble torsdag lagt ut for nedlasting.
Appen skal gi FHI anonyme data om hvordan grupper
beveger seg i samfunnet for å måle effekten av
tiltakene mot smittespredning. Etterhvert skal brukerne
få et varsel om de har vært i nærkontakt med
koronasmittede.

- Vi oppfordrer allerede nå så mange som mulig til å
laste ned appen. Data om hvordan vi beveger oss og hvor mange vi treffer vil være viktig for å se hvordan
smitteverntiltakene virker, og hvor mange flere nærkontakter vi får. Etter hvert som data blir samlet inn, vil du få
et varsel dersom du har vært nærkontakt til en smittet, og få råd til hvordan du skal forholde deg til det» sier FHI.
Bruken av appen er frivillig. Alle persondata blir slettet etter 30 dager. Under kan du lese mer om hvordan appen
fungerer. 

LES MER

INFORMASJON FRA MYNDIGHETENE

Tilskuddsordning – kompensasjon for avlyste arrangementer som følge
av korona
Lotteritilsynet har nå åpnet for at frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for avlyste arrangement
som følge av korona. Kanskje er det aktuelt for din forening å søke om kompensasjon fra denne ordningen? 
Det er lagt opp slik at arrangøren selv som må søke om kompensasjon. Organisasjonenes sentralledd kan altså
ikke søke på vegne av lokalledd hvis det er disse som har arrangement.

LES MER

Koronaviruset i Norge - fortell for ettertiden
Pandemien har brått grepet inn i livene våre, med strenge karanteneregler, stengte skoler og begrensninger på
sosial kontakt. 

Våren 2020 er preget av hvordan viruset sprer seg og av tiltakene som settes inn for å stanse det. Hvordan er
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det å leve i denne tiden? Hvordan påvirker situasjonen oss?
Norsk Folkemuseum vil ta vare på dine erfaringer – for fremtidens forskere.

LES MER

Delta i spørreundersøkelse om kvinners holdninger til brystkreft og
mammografi
Kreftregisteret vil vite mer om kvinners holdninger til brystkreft og mammografiscreening og har spurt
Sanitetskvinnene om hjelp til å dele en enkel spørreundersøkelse for kvinner i alderen 45-74 år: 
Resultatene fra spørreundersøkelsen vil brukes til å videreutvikle og forbedre informasjonen som gis til kvinner i
alderen 50-69 som inviteres til Mammografiprogrammet. 

Spørreundersøkelsen finner du her

VIKTIGE DATOER

2020
• 25. april - Maiblomsten - felles salgsdag 
• 15. august - Intern frist for å søke Ekspress-Midler
via Stiftelsen Dam
• 15. september – Endelig frist for innsending av
søknad om Ekspress-midler
• 18.-20. september (uke 38) Regionale samlinger - 5
byer
• 21.-27. september Sanitetens uke (uke 39)

2021
• 24.-26. september N.K.S.’ Landsmøte i Tromsø

Norske Kvinners Sanitetsforening
www.sanitetskvinnene.no 

Meld meg av 
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