
 

 

Sanitetskvinnene har vært en beredskapsorganisasjon siden stiftelsen i 1896. I dag har vi et stort 

beredskapsengasjement, og har nasjonale samarbeidsavtaler med Helsedirektoratet, Politidirektoratet og 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I vanskelige tider har mange et ønske om å snakke med noen. 

Å vise omsorg i en vanskelig tid kan være gjennom å ta en telefon. 

Gode råd for å være en «Ringevenn» 
 
I disse dager er vi oppfordret til å holde avstand, og det betyr at mange sitter alene uten å ha 
noen å snakke med. Noen lokalforeninger har sagt at de kan være tilgjengelige på telefon for de 
som ønsker en prat. Andre er spurt av sin kommune om de kan ringe eldre hjemmeboende eller 
andre som ønsker å snakke med noen. Målet er å formidle trygghet, og tillit til myndighetenes råd 
og håndtering av situasjonen. Disse rådene er utviklet i samarbeid med Gjøvik sanitetsforening. 
 
Her kommer vi med noen tips som kan gjøre det litt enklere: 
 

10 punkt for forberedelse: 
1. Avklar hvem som skal ringes - lister fra kommunen, frivilligsentralen eller egne medlemmer? 
2. Avklar om det er noe bestemt tidspunkt dere skal ringe, og hvem som dekker evt. bruk av 
privat telefon 
3. Avklar oppgaven på forhånd, at det er å være en ringevenn  
4. Alle må ha signert taushets- og etikkerklæring 
5. Legg til rette og pass på at du har god tid før du ringer 
6. Pass på at det er stille rundt deg, at ikke radioen står på i bakgrunnen eller at hunden bjeffer 
7. Dere trenger ikke svare på spørsmål om koronaviruset, da kan dere henvise videre, så fint å 
ha oversikt over tilbudet som finnes i kommunen 
8. Fastlegen er førstekontakt ved sykdom, legevakt 116117 skal bare brukes i spesielle tilfeller og 
113 bare når det er akutt og alvorlig 
9. Om noen er veldig bekymret, kan de også ringe Kirkens SOS, 22 40 00 40 eller Mental Helses 
hjelpetelefon, 116 123 
10. Er det noe i samtalen som gjør deg veldig bekymret og som du vil bringe videre, så kontakt 
kommunen 
 

10 punkt for en god samtale.  
Her må du selv tilpasse, dette er forslag: 
 
1. Hei, jeg heter……………… og jeg ringer fra………..sanitetsforening. Jeg ringer fordi jeg har fått 
oppgitt fra…………….at du kanskje har lyst til å snakke med noen 
2. Hvordan har du det? 
3. Spør gjerne hvordan dagene er, hvor de bor og fortell gjerne om deg selv om det føles riktig for 
deg 
4. Spør hvor lenge de har bodd der de bor 
5. Spør om aktiviteter i hverdagen, hobbyer og interesser 
6. Snakk om været – det engasjerer ofte 
7. Unngå å gå i dybden på tema som kan politikk og religion, men forsøk å skape trygghet 
8. Støtt gjerne opp om myndighetenes håndtering av situasjonen 
9. Unngå å snakke om navngitte personer 
10. Avklar om dere skal ha videre kontakt; - har du lyst til at jeg skal ringe deg senere? 
 
Det kan være fint for deg som frivillig å ha noen å snakke med i etterkant, tenk på hvem det kan 
være. Se også tips for ettersamtaler på medlemsnettet. 


