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Deployeringsmekanisme for intervensjon

➢Nasjonalforeningen starter nødhjelpsarbeidet umiddelbart

➢Melder, i koordinasjon med myndighetene, behov for 

internasjonal hjelp

➢Melder behov til IFRC i Geneve, som sender ut alarm

➢Vi melder tilgjengelighet - og får oppdraget

➢Alarmerer våre delegater, som melder tilgjengelighet

➢Advance team sendes ut

➢Materiell klargjøres og sendes ut

➢Delegater briefes og sendes ut



Red Cross Emergency Clinic

■ Kan være stasjonær eller mobil

■ Tilbyr følgende tilbud:

➢ Poliklinikk med initiell behandling av skader eller andre helsemessige behov

➢ Triage og førstehjelp

➢ Stabilisering og overføring av alvorlige skalder og andre alvorlige tilstander

➢ Behandling av mindre skader og sykdomstilstander

➢ Føde- og barsel (ukompliserte fødsler)

➢ Enkel laboratorie kapasitet (hurtigtester)

➢ Personell er leger og sykepleiere (barnesykepleiere, jordmødre og sykepleiere), teknikkere og 

administrativt personell, samt lokalt helsepersonell og frivillige

➢ >100 pasienter/dag

➢ Dagåpent, men kan konfigereres til døgnåpen



8-10 delegater, behov for vannkilde og diesel
Befolkning 25,000 to 30,000
Behov for 15 to 30 lokalt ansatte



Red Cross Emergency Hospital

➢ Settes opp i telt, eller bruker eksisterende bygninger

➢ Poliklinikk

➢ Akuttbehandling, generell kirurgi, traumebehandling og andre alvorlige

sykdoms- og skade tilfelle

➢ Kirurgisk/ikke-kirurgisk triage og avansert life support

➢ Definitiv sårbehandling og grunnleggende behandling av frakturer

➢ Skadebegrensende kirurgi

➢ Akutt obstretisk kirurgi (keisersnitt, blødningskontroll)

➢ Døgnbehandling for ikke-traumer, inkludert kroniske sykdommer



Red Cross Emergency Hospital cont.

➢ Grunnleggende anestesi, røntgen, blodbank, laboratorie og basal 

rehabilitering

➢ Ren (ikke aseptisk) operasjonsstue, som skal dekke opp til 7 større

kirurgiske intervensjoner og minst 15 mindre per døgn

➢ Minimum 30 senger, opp til 100 senger

➢ Følgende avdelinger:
➢Kvinnelig og mannlig pleieavdeling, 
➢Barneavdeling
➢Observasjonsavdeling
➢ Føde/barsel avdeling
➢ Isolasjonsavdeling



Deployerer med 25-30 delegater, trenger vannkilde og diesel
1 seng per befolkning på 10.000
Behov for 100-150 lokalt ansatt for å fungere
Arealbehov som en fotballbane, er selvforsynt i en måned (minst)

Emergency room

X-ray

Operating theatre

Pharmacy
Isolation

Female ward

Male ward

30 sengers sykehus i Filippinene 2013



RC Emergency Hospital 2005, Pakistan 

Delivery 
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Boforhold…



Norwegian Red Cross Emergency Hospital film

http://www.youtube.com/watch?v=TIW6nf-MPb0
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