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Koronadugnad: Sanitetskvinnene
og Orkla ASA inngår samarbeid
Som et spennende tiltak under Koronadugnaden har
Sanitetskvinnene nylig inngått et spennende
samarbeid med Orkla ASA. De vil engasjere seg i
koronakrisen ved å støtte vårt arbeid for å hjelpe de
som er særlig berørt av koronapandemien. 
Samarbeidet består av et økonomisk bidrag fra Orkla
ASA på 3 millioner kroner og et varefond med
Orklavarer tilsvarende 2 millioner kroner.

Samarbeidet gjør Sanitetskvinnene i stand til å nå ut til
enda flere som sitter isolerte eller er sårbare med sosial kontakt, produkter og opplevelser i en vanskelig
situasjon. 

Foto: Trygve Indrelid, NTB

Les mer om samarbeidet her

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. I dette nummeret av Nytt og nyttig kan du bl.a. lese om
vårt spennende samarbeid med Orkla ASA, informasjon relatert til koronasituasjonen og om Maiblomst-
kampanjen som starter i slutten av denne uken, som i år nok blir noe annerledes enn det vi er vant til. 

God lesning!

NÆRINGSLIVSSAMARBEID
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Invitasjon til et digitalt møte for alle
lokalforeninger
Tema: Informasjonstiltak for
innvandrerbefolkningen

Regjeringen ber om hjelp til å nå ut med informasjon
om korona til innvandrerbefolkningen. I denne
sammenheng er Norske Kvinners Sanitetsforening
sammen med fem andre frivillige organisasjoner tildelt
midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi), som skal brukes til informasjonstiltak. Fra disse midlene kan våre lokalforeninger få mulighet til å søke
om økonomisk støtte for å gjennomføre informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen. Sanitetsforeningene har
en viktig rolle i lokalsamfunnene og kan spre livsviktig informasjon. Når man ikke forstår norsk godt eller har lite
nettverk, kan korona-situasjonen være enda mer utfordrende. 

Vi vil invitere dere som er interessert i å søke midler til et digitalt møte torsdag 30. april kl. 12.00. Møtet skal
foregå på den digitale plattformen Zoom. Vi bistår med instruksjon i hvordan dere kan laste ned appen og
komme i gang. På dette møtet skal vi fortelle mer om ordningen og retningslinjer for bruk av midlene, gi tips om
aktuelle tiltak og dele erfaringer fra det som allerede er gjort. Dere kan melde dere på dette møtet ved å sende e-
post til aliaksandra.safonava@sanitetskvinnene.no eller på telefon 463 736 31 innen onsdag 29. april. 

Dersom det er mange som ikke kan delta på møtet torsdag, vil vi finne alternativt tidspunkt. Gi oss beskjed om
du ønsker å delta, men ikke har mulighet.

LES MER

Koronaberedskap i kommunene
Alle kommuner er bedt om å forberede seg på å
opprette karantene- og isolasjonsavdelinger for
befolkningen ved koronasmitte. Kommunene vil trenge
både hus/lokaler og bistand for å følge opp innbyggere
som er i karantene eller isolasjon. 

Flere sanitetsforeninger har fått en åpen invitasjon fra
sin kommune. Vi oppfordrer alle som får denne
invitasjonen om å be om mer informasjon. Spør hvilke
oppgaver de ser for seg, hvor mange personer,
dagtid/kveldstid, smittevernsrutiner m.m. Dette er en
ukjent situasjon for kommunene så det er ikke alltid
like lett å vite hva de skal etterspørre. Det er også
viktig å fortelle hva dere kan tilby, som for eksempel levering av mat og medisiner, registrering,
vakthold/adgangskontroll, matservering, o.l. 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål: maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no

SØK MIDLER

Søk om midler til aktiviteter for familier som bor på asylmottak
Barn på asylmottak er spesielt sårbare under korona og det er stort behov for tiltak som kan bidra til å spre glede
og mestring i en utfordrende situasjon. Det er mulig å arrangere alternative aktiviteter for familier som bor på
asylmottak enten digitalt eller i form av små grupper utendørs. Kontakt fagrådgiver for bistand til å planlegge
tilpassede aktiviteter for målgruppen: cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no

Søknadsskjema er tilgjengelig på medlemsnett

INFORMASJON FRA MYNDIGHETENE
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LES MER

Maiblomst
Felles salgsdag til maiblomsten er allerede nå til
lørdag! Da er det fint å huske følgende nye
utsalgspriser ble tidligere vedtatt av landsstyret:

Bilblomst min. kr. 100,-
Maikrans min. kr. 50,-
Maipin min. kr. 50,-
Maiblomst min. kr. 20,-

Les mer om kampanjen her

Invitasjon til å delta i en undersøkelse om asylsøkeres tilgang til
helsetjenester
Med midler fra Stiftelsen Dam samarbeider N.K.S. med Folkehelseinstituttet om en undersøkelse som skal
kartlegge om asylsøkeres økonomi er til hinder for at de har likeverdig tilgang til helsetjenester.

Koronapandemien gjør det vanskelig å gjennomføre datainnsamlingen i dette prosjektet slik den opprinnelig var
planlagt. En god del må vente til møte- og reiserestriksjonene er opphevet. Det vil imidlertid være mulig å
gjennomføre en spørreundersøkelse blant frivillige og helsepersonell som har erfaring med aktiviteter og tiltak
med og for asylsøkere.

Har du tid til å delta i en elektronisk spørreundersøkelse? -Ta kontakt med prosjektleder:
ragnhild.magelssen@fhi.no

LES MER

Anbefalinger i forbindelse med oppstart av aktivitet
Frivillighet Norge og LNU jobber med en veileder for organisasjoner som ønsker å starte opp aktiviteter igjen.
Her har også N.K.S. kommet med innspill. Veilederen er per i dag ikke ferdig og vi skjønner at mange av dere
allerede er i gang med aktivitet eller planlegger å starte opp igjen, derfor kommer her noen råd til dere som
allerede har startet eller vurderer å starte forsiktig opp. 

Som Norges største kvinneorganisasjon med mange engasjerte frivillige har vi et ekstra stort ansvar å gå foran
med gode eksempler og vi vil derfor komme med følgende anbefalinger for alle våre basisaktiviteter:
Det skal ikke utøves aktivitet med mindre man er HELT trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og
den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. Dersom dere er i tvil om dere har kontroll på
smittevern, skal aktivitet ikke gjennomføres og umiddelbart avbrytes. 

• Legg til rette for å møtes ute, i små grupper på maks 5 personer, med god mulighet til å holde nødvendig
avstand på 2 meter og overholder regler og anbefalinger for å unngå smitte.
• Aktiviteten bør utføres på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader. Dette gjelder særlig for Kløvertur
der vi anbefaler en ekstra risikovurdering i forhold til planlagt turløype.
• Er noen av deltakere i aktivitet i risikogruppen må en grundig sårbarhetsvurdering gjøres i forkant av et
eventuelt møte. Der det vurderes som trygt nok til å ses, må det også gjøres en vurdering samme dag aktiviteten
skal skje. Helse er ferskvare og det er viktige at vi er helt trygge på at alle er friske og har det bra. 
• Deltaker bør oppfordres til å benytte andre alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra
aktiviteten.
• Der fysiske møter utendørs ikke er mulig oppfordrer vi til kontakt via telefon og video i stedet. 

Vi må være oppmerksom på at regler og retningslinjer kan endres av myndighetene. Hold dere til enhver tid
oppdatert på aktuell informasjon på helsenorge.no.

LES MER

KAMPANJER
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ØKONOMI

Sanitetsforeningens gaver til gode formål
Koronapandemien gjør at mange organisasjoner og grupper ber om økonomiske bidrag til sitt arbeid, også fra
sanitetsforeningene. Det er svært viktig for organisasjonens omdømme hvordan innsamlede midler brukes, og vi
vil derfor minne om retningslinjer for gaver fra sanitetsforeningene som er vedtatt av Landsstyret. 

Les mer 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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