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VISUELL MODELL

Luftredning
• Luftambulanse
• Politihelikopter
• Redningshelikopter

Felles krav for alle
innsatsgrupper

Luftredning
Henvisninger til
punkter
i standarden
Punkt 3
Punkt 4.2.1
Punkt 4.2.2
Punkt 5.2
Punkt 6.2
Punkt 6.3
Punkt 6.4
Punkt 6.5
Punkt 8
Punkt 9
Punkt10
Punkt 12
Punkt 13
Punkt 14

Dedikerte skredgrupper
Annen organisert redningstjeneste
• Operativ ledelse og
• Skipatruljer
innsatspersonell fra
• Ambulansetjenesten
politi
• Norges Røde Kors
• Skredredningsgrupper
Hjelpekorps
• Profesjonelle
• Alpine redningsgrupper
skipatruljer
(KARG)
• Forsvarets
• Tindeveiledere
skredredningsgrupper
• Norsk Folkehjelp Sanitet
• Godkjente
• Brannvesen- og
lavinehundekvipasjer
redningsetater
(NRH/Forsvaret)

• Basal førstehjelp
• Sikkerhet og risikovurdering
• Organisering
• Redning pasient og eget personell
• Søke metoder

Dedikerte
skredgrupper
Henvisninger til
punkter
Punkt
3
i standarden
Punkt 4.2.1
Punkt 4.2.2
Punkt 5.3
Punkt 6.2
Punkt 6.3
Punkt 6.4
Punkt 6.5
Punkt 7
Punkt 8
Punkt 9
Punkt 9.1
Punkt 9.2
Punkt 9.3
Punkt 10
Punkt11
Punkt 12
Punkt 13
Punkt 14

Annen organisert
redningstjeneste
Henvisninger til
punkter
Punkt 3
i standarden
Punkt 4.2.1
Punkt 4.2.2
Punkt 5.4
Punkt 6.3.1
Punkt 6.3.2
Punkt 6.3.4
Punkt 6.3.5
Punkt 6.3.6
Punkt 6.3.7
Punkt 6.3.8
Punkt 6.4
Punkt 10
Punkt 12.1
Punkt 13
Punkt 14
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2 FORMÅL
Standarden skal bidra til at søk og redning skal gjennomføres med minst mulig risiko. Søk
etter og redning av skredtatte skal utføres ved mest mulige effektive metoder. Standarden
setter krav til organisasjoner/aktører som skal yte organisert innsats i skred. Standarden gir en
forutsigbarhet for rekvirent av organisasjoner/aktørers muligheter og kapasitet. Det samvirke
som etableres på et skadested og i en søksaksjon må være mest mulig forberedt på alle
tenkelige situasjoner og forankret i et samordnet felles planverk.
2.1 Bakgrunn
Snøskredulykker rammer Norge hvert år. Imidlertid kan det gå år mellom hver gang en
landsdel, region eller et distrikt opplever denne typen hendelser. I mangel av den erfaring som
følger av hyppig redningsinnsats er det viktig å øve inn felles metodesett, slik at man ikke
trenger å improvisere så mye med hensyn til hva som skal gjøres, men heller med hensyn til
hvordan de enkelte tiltak skal iverksettes for å oppnå optimal utnyttelse av de mest effektive
søkemidlene. Denne erkjennelsen er spesielt viktig for de frivillige i redningstjenesten, som i
stor grad må støtte seg til de profesjonelle aktørenes generelle erfaring og rutine i håndtering
av krisesituasjoner. Innøvde felles rutiner vil bedre kommunikasjonen mellom ressurser som
hentes fra ulike organisasjoner og geografiske utgangspunkt, og gi en følelse av gjenkjennelse
og trygghet i en ellers uvant situasjon.
Kurs, samøvelser og erfaringsoverføring etter ulykker viser oss at det er et behov for å
videreutvikle og samkjøre de ulike innsatsenhetenes prosedyrer, og da med særlig fokus på
samhandlingen mellom hundeekvipasjene og det øvrige førsteinnsatspersonellet.
Den generelle utvikling innen fjellsport og friluftsliv har også ført til at redningstjenesten har
utviklet og tatt i bruk nye søkemidler og – metoder. Utstyr og metoder er bare nyttige i den
grad de er kjent, og blir brukt riktig, til riktig tid, i forståelse med andre aktører i
redningstjenesten.
Ved søk- og redningsaksjoner vil det være situasjoner hvor det kan være fare for liv og helse
for innsatspersonellet. Det påhviler derfor et stort ansvar på den enkelte og ledere på alle nivå
i å ivareta den nødvendige sikkerheten slik at redningsmannskapene ikke skader seg eller
forulykker.
2.2 Felles metoder
Metodene som omtales i standarden er basert på internasjonal (ved tilknytning til
Internasjonal Kommisjon for Alpin Redning (IKAR)) og nasjonal praksis, forskning og
utvikling. Standarden beskriver de metoder som skal benyttes i forbindelse med
redningstjeneste ved snøskredulykker, og er felles for alle aktører, både profesjonelle og
frivillige. Felles metoder vil fremme samvirket i skredredningstjenesten.
Standarden avviker ikke fra lover og bestemmelser gitt om redningstjeneste.
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2.3 HRS/LRS og AMK
LRS varsler omgående sin tilhørende Hovedredningssentralen ved ethvert tilfelle om skred.
Inntil Hovedredningssentralen treffer annen bestemmelse leder og koordinerer LRS søk og
redningsaksjoner i sitt distrikt. HRS vil bistå og følge opp med ressurser etter behov.
Samvirke og god kommunikasjon mellom de 3 nødetaten er viktig for at de riktige ressursene
omgående blir satt inn redningsaksjon. De tre nødetatene skal gjensidig varsle hverandre ved
en hver mulig ulykke eller søks- og redningsaksjon. Den nødetat som mottar et slikt varsel er
ansvarlig for varsling av de andre nødetatene (trippelvarsling). Det er en forutsetning at de
holder hverandre gjensidig informert forløpende i forbindelse med pågående søks- og
redningsaksjoner.
Den enkelte nødetat avgjør selv hvilke egne ressurser som ansees nødvendig for innsats på
skadestedet i oppstarten av en aksjon etter egne prosedyrer.
LRS skal:
• kartlegge aktuelle skredressurser i sitt distrikt, og koordinere beredskap i
ansvarsområdet.
• omgående varsle HRS ved ethvert søk- og redningstilfelle
• inntil HRS har bestemt noe annet, leder LRS aksjonen
• etter pålegg fra HRS lede aksjonen utenfor eget distrikt
• holde HRS informert/oppdatert
• ved aksjoner ledet av HRS, iverksette tiltak etter anvisning fra HRS
HRS skal ved aksjon ledet av LRS:
• holde seg orientert om utvikling og yte bistand til LRS, ”ressursleverandør”
AMK kan, ved direktemelding om snøskredulykke, straks aktivere egne ressurser for å yte
medisinsk nødhjelp. Dette innebærer varsling og henting av hundeekvipasjer og spesialtrent
personell etter eksisterende samarbeidsavtaler. Aksjonen meldes umiddelbart til politiet/HRS,
og ressurser under utrykning er underlagt redningstjenesten (LRS/HRS).
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3 PERSONLIG KOMPETANSE
Tjenesten stiller krav til personell som deltar i innsatsgrupper. Det skal stilles krav til
personlig egnethet, teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter knyttet til skred. Foruten
evne til å kunne arbeide i team, må personell også kunne arbeide selvstendig.
Følgende underpunkter bør vektlegges:
• fysisk og psykisk skikkethet
•

motivasjon

•

samarbeidsevne

•

evne til å ta ansvar for egen faglig standard og utvikling

4 KRAV TIL PERSONELL VED SKREDREDNINGSTJENESTE
Før personell deltar i skredberedskap skal den enkelte deltaker tilfredsstille følgende
felleskrav:
4.1

Generelle krav til personell

•
•
•
•
•
4.2

Basal førstehjelp
Sikkerhet og risikovurdering
Organisering
Redning pasient og eget personell
Søkemetoder
Spesifiserte krav til personell

4.2.1 Personell skal ha
• Generell førstehjelpskompetanse
• Generell vinterkompetanse, inkludert søk- og redning
4.2.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personell må kjenne til
basal vurdering av skredfare
Hurtigsøk
Grundig overflatesøk
Søk Sender-Mottaker
Tre punkt grovsøk
fremgraving av pasient
kjenne til organisasjon/organisering
utføre risikovurdering tilpasset sitt nivå og aktivitet
kunne vurdere kvaliteten på eget arbeid
følge fastlagte prosedyrer og metoder, og utføre oppdrag på en sikker og forsvarlig
måte
følge instruks og motta veiledning fra lederfunksjoner
arbeide selvstendig, ansvarlig og planmessig
rapportere gjennomførte arbeidsoppgaver og kunne føre nødvendig dokumentasjon
kommunisere og samarbeide med annet innsatspersonell
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5 MEDISINSK KOMPETANSE
Det stilles krav til personellets medisinske kompetanse, fordi personellet vil delta i behandling
av alvorlig syke og skadde offer. Innsatspersonellet må også være i stand til å kunne utføre
førstehjelp om eget personell skulle rammes.
5.1

Mål
• redusere og forebygge skade på offer og eget personell
•

redde liv og helse

•

utføre medisinske tiltak på egen hånd når dette er påkrevet

•

utgraving av skredtatte, se punkt 12.

5.2 Luftredning (gjelder ambulanse- og redningshelikopter)
Tjenesten skal kunne:
•

utgraving av skredtatte, se punkt 12.

•

avansert hjerte/lunge redning

•

prehospital tiltak/behandling av skredtatt

•

hypotermi forebygging og behandling

•

IKARS anbefaling

5.3 Dedikerte skredgrupper
Tjenesten skal kunne:
•

utgraving av skredtatte, se punkt 12.

•

basal hjerte/lunge redning

•

hypotermi forebygging og behandling

•

gi førstehjelp ved skader som forekommer i skred

•

IKARS anbefaling

5.4 Annen organisert redningstjeneste
Tjenesten skal kunne:
•

basal hjerte/lunge redning

•

basal førstehjelpsutdanning

•

kjennskap til utgraving av skredtatte

•

hypotermi forebygging og behandling

•

IKARS anbefaling

5.5 Vedlikeholdstrening
For å sikre vedlikehold og oppdatering av medisinske kunnskaper skal personellet
gjennomføre regelmessig trening.
Programmet skal utarbeides i samarbeid med medisinsk ansvarlig eller leder for tjenesten.
5.6 Dokumentasjon
Organisasjonen skal ha system for opplæring og dokumentere personellstatus.
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6

SØKEMETODER

6.1 Mål
Målsettingen er at redningsarbeidet skal foregå sikkert, forsvarlig og effektivt.
Aktørene som deltar skal ha felles metoder for søk, redning og organisering. Dette bidrar til økt
samhandling.
6.2 Etterretning
Det er viktig å raskt skaffe seg konkret informasjon om skredet for å kartlegge videre søk og
dimensjonere aksjonen.
6.3 Søkemetoder
Det benyttes følgende søkemetoder:
•

Hundeekvipasje

•

SM utstyr

•

RECCO

•

Hurtigsøk

•

Overflatesøk

•

Punktsøk

•

3 punkts grovsøk

•

Finsøk

6.3.1 Hund
Se kapittel. 7.
6.3.2 SM
Se kapittel.8
6.3.3 RECCO
Se kapittel.8
6.3.4 Hurtigsøk
Dette er den søkeformen som berger flest liv. Den tar kort tid og krever ingen hjelpemidler. Den
kan også brukes parallelt med lavinehundesøk. Det er viktig at metoden utføres så raskt det er
forsvarlig. Søket skal inneholde hurtig søk over skredområdet – på overflaten og let etter godt
synlige ting.
6.3.5 Grundig overflatesøk
Søket etterfølges av hurtigsøket og det søkes etter synlige spor.
6.3.6 Punktsøk
Individuelt søk med søkestang på et avgrenset område. Metoden brukes ved funn av gjenstander,
markering av hund, S/M og RECCO.
6.3.7 3 punkts grovsøk
Ved organisert søk med søkestang skal det gjennomføres 3 punkts grovsøk.
6.3.8 Finsøk
Finsøk utføres kun ved spesielle interessante teiger og når gjentatte 3 punkts grovsøk ikke har
gitt resultat.
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6.4 Merking
Følgende farger benyttes:
•

Gul- avgrensning av skred

•

Grønn- teig

•

Rød- avsøkt område med søkestang

•

Blå – funn generelt, og markering av hund

6.5 Prinsippskisse og organisering
Start organisering av åsted. Følgende skal utføres:
• forbered mottak av større mannskapsstyrker i le av vind
• sikkerhet – avstander – vindretning – plassering
• S/M tilbake på send
• skredvarsler
• telleport
• KO
• etablere helikopterlandingsplass og mottak
• depot
• Samleplass Mannskap
• Samleplass Skadde
• evakuerte, døde og AKP
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7 HUNDESØK
Hundekvipasje skal så raskt det er mulig settes inn i skredet. Andre søkemetoder skal ikke hindre
hunden i søk, og ved samtidighetsinteresser skal hunden ha fortrinn. Følgende momenter skal
ivaretaes:
• observer og bistå hundefører
• hundekvipasje kan forstyrres av andre mannskaper og utstyr
• koordiner arbeidet i skredet med hundefører
• flere hundeekvipasjer kan søke samtidig
• sørg for avskjermet hvileplass
• utstyr hundefører med blå merkestikker/flagg
7.1 Leder hund
Dersom det er flere hunder på stedet skal den mest erfarne hundefører – Leder Hund –
koordinere hundetjenesten. Leder hund er underlagt Fagleder Skred.
Leder Hund samarbeider med Fagleder Skred om bruk av hund og koordinering mot andre søk.
Det skal vurderes behovet for flere ekvipasjer.
7.2 Forhold til andre i søk
Fagleder Skred må sørge for koordinering av andre søk slik at hundeekvipasjene får optimale
forhold.
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8

SØK MED ELEKTRONISKE SØKEMIDLER

8.1 Målsetning
Målsetningen med elektroniske søkemidler er å kunne utnytte disse på en mest mulig effektiv
måte, slik at vi hurtigst mulig lokaliserer savnede med aktive sendere.
8.2 SM utstyr
Skal utføres i henhold til leverandørens brukerveiledning og IKARs anbefalinger for bruk av SM
utstyret. (Ref. http://www.ikar-cisa.org)
8.3 RECCO
Skal utføres i henhold til leverandørens brukerveiledning og IKARs anbefalinger for bruk av
RECCO utstyret. (Ref. http://www.ikar-cisa.org)
8.4 Søk fra helikopter med elektroniske søkemidler
Se kapittel 9.5.
9 HELIKOPTER
Søk i skred fra helikopter er svært effektivt. Hensikten er å søke i farlige eventuelt mange eller
ved store skred. Vurder også sammen med fartøysjef muligheten for å bringe inn flere ressurser.
Ved flere helikoptre, benyttes frekvens 123:10.
9.1 Valg av landingsplass
Følgende forutsetninger skal sikres før mottak av helikopter:
• inn- og utflyging normalt mot vinden.
• åpent terreng i inn- og utflygingsruten.
• størrelse: Sea King - minst 25x25m, ambulanse/politi - minst 15x15m.
• avstand: anbefalt minst 100 meter fra skredet
• fortrinnsvis på lesiden
• hinderfritt, flatt hardt underlag, tråkk løssnø
9.2
•
•
•
•
•
9.3
•
•
•
•
•
•
•

Mottak av helikopter
etabler samband, Redning 05 om ikke annet er avtalt.
identifiser deg selv ved å vinke med armene
om natten, identifiser deg ved bruk av lys, når helikopter nærmer seg, lys opp deg selv
armene opp, vind i ryggen, landingsplass foran deg.
når helikopter har identifisert deg, sett deg ned på kne og bli sittende i ro, vent på tegn fra
besetningen
Sikkerhet
påse at alle mannskaper opptrer rolig og under kommando
kraftig vind fra rotor
fjern løse gjenstander, sikre utstyr
nærme deg alltid forfra, stopp i sikker avstand
bruk snø- /slalåmbriller
gå aldri ut/fra/til helikopter uten anvisning fra helikopterbesetningen
vær spesielt observant i skrånende terreng

9.4
Elektroniske søkemidler
Utstyr som kan benyttes er SM-utstyr med ekstern, underhengende antenne (Barryvox PRO)
og/eller RECCO søkeutstyr
9.5
Søk fra helikopter
Ved førsteinnsats med helikopter, gjøres følgende før landing:
• vurdering av skredfare
• rekognosering av skredområdet
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• visuelt hurtigsøk over skredet
Følgende metode for søk i skred anbefales når søkeutstyr er tilgjengelig:
• start i nedre kant av skredet på lesiden
• hold helikopteret med nesen mot vinden
• søk over skredet i rett linje
• korridorer på ca 30 m for SM, 20 m for RECCO
• ved tydelig signal droppes markør, ikke bruk tid til finsøk
• videre søk foregår fra bakken
Ved samtidig søk med hundekvipasjer og helikopter, koordineres rekkefølge og teiger.
9.6
•
•
•
•
•
•

Andre helikopteroppgaver
Transport
Sambandsrelé
Rekognosering for skadestedsledelse
Belysning
Dokumentasjon
Overføring av levende bilder

10 UTRYKNING
Alle organisasjoner skal etablere beredskapsplaner som sikrer at intern alarmering, mobilisering
og utrykning foregår på en rask og sikker måte. (framgår av første setning).
11 LEDELSE OG ORGANISERING
Søk og redningstjeneste i skred krever spesiell fagkompetanse. I slike tilfeller kan
Skadestedsleder utpeke en Fagleder Skred. Fagleder skred skal ha spesiell kompetanse innen
skred og leder arbeidet inne i skredområdet. Dette innbefatter:
• Utføre kontinuerlig skredfare og risikovurdering fra alarmfase og fortløpende gjennom
aksjonen.
• Utpeke NK fagleder skred som er operativ leder i skredet.
• Planlegge videre søk i samarbeid med NK fagleder skred.
• Rådgiver for SKL mht: sikkerhet, søk, mannskap, plan
• Melde behov for ressurser,
• Organisere skredområdet – etablere nødvendige funksjoner.
12 PASIENTBEHANDLING
12.1 Framgangsmåte ved funn
Flytdiagram settes inn (i samsvar med IKARs retningslinjer)
• la stanga stå ved funn
• tilkall medisinsk personell
• stå på nedsiden av stanga, grav på skrå inn mot stangtuppen
12.2 Undersøkelse/behandling ved utgraving
• se etter luftlomme* under utgraving
• sjekk pust, blødninger, nedkjøling
• start livreddende førstehjelp hvis nødvendig
prioriter åpning av luftveier og munn-til-munn
• unngå store bevegelser av armer/bein
• lue på pasienten
• lag beskyttelse/le over funnsted, med vindsekk, telt eller lignende
• pakk pasient godt inn i vindsekk og/eller bobleplast
• transport til samleplass skadde evt direkte evakuering
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12.3 Behandling på samleplass
• sjekk regelmessig bevissthet
pust, blødninger, nedkjøling
• start livreddende førstehjelp hvis nødvendig
• isoler utpå innpakning og tilfør varme hvis mulig
• oppvarmet oksygen (og eventuelt infusjon)
• transport til sykehus
*) Luftlomme defineres som
Fravær av tettpakka snø/is i munn og nese!
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13 RISIKOVURDERING
Risikovurdering
1. Risiko under skredredning
a. En skredredningsaksjon kan i sin natur innebære risiko. For å ivareta
redningsmannskapets sikkerhet må vi være i stand til å forholde oss til risiko.
Dette innbærer en evne til å vurdere risiko (danne seg et risikobilde) og etterpå
håndtere risikoen under redningsaksjonen. Risikovurderingen vil gi oversikt over
hvilke farer aksjonen kan ha og gi svar på hvilke tiltak vi kan iverksette for å
redusere risikoen til et akseptabelt nivå.
b. På alle nivå skal det forut for og under redningsaksjoner gjennomføres
risikovurdering i henhold til aktuell organisasjons metode, og tilpasset aksjonens
kompleksitet og omfang.
2. Risikovurdering
a. Definisjon
i. Risiko er muligheten for at uønskede hendelser inntreffer. Eller
sannsynlighet x konsekvens.
ii. Risikovurdering er prosessen som identifiserer, vurderer og styrer ulike
risiko.
b. Hensikt
i. Hensikten med risikovurderingen er å redusere risiko til et akseptabelt
nivå som står i forhold til gevinsten en oppnår ved å gjennomføre
aksjonen.
3. Eksempel på hovedpunkter i metodikk
a. Denne standarden krever at alle aktører innen skredredning foretar
risikovurdering tilpasset egen organisasjons aktivitet.
b. Diagrammet under gir retningslinjer for faser i en risikovurderingsprosess basert
på ISO9001? (KKr flytdiagram, som eksempel fra NRKH)
4. Farer som vurderes
a. Erfaringsmessig kjente farer
b. Faser i en aksjon
i. Innsetting
ii. Aktivitet på skadested
iii. Endring i forhold under aksjonen
iv. Avvikling av aksjon
c. ((Krister sitt opplegg, ikke helt klart, men kommer.))
d. Eksempel fra Røde Kors risikovurdering (KKr)
5. Den enkelte organisasjon forventes å etablere prosedyrer basert på angitt metodikk. De
enkelte organisasjoner er ansvarlige for å integrere risikovurdering i sine øvelser og
trening, i den hensikt å opparbeide seg kompetanse til å gjennomføre dette raskt og
effektivt under reelle aksjoner.
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14 KVALITETSKRAV
14.1 Kompetanse, periodisk trening og dokumentasjon
Alle prosedyrer som er knyttet til fagområdet snøskred skal være kvalitetssikret og beskrevet
i de ulike organisasjoners interne rutiner og godkjenningskrav. Disse skal inneholde
beskrivelser som dekker de ulike områdene innen denne standarden.
Vedlikeholdstrening av personellet er obligatorisk og skal dokumenteres i henhold til interne
rutiner.
Organisasjonene skal til enhver tid kunne dokumentere at standardens krav er oppfylt.
14.2 Erfaringsoverføring
Ved alle utførte oppdrag skal det gjennomføres teknisk debrifing. Debriefing skal minimum
inneholde:
•

Flere kulepunkter (se blant annet PBS1)

På bakgrunn av evalueringsmøte skal det skrives SAR rapport.
Organisasjonene oppfordres til å utveksle informasjon og beredskapsplaner.
15 REVISJON AV STANDARDEN
Revisjon og oppgradering av denne standarden foretas av Norges Røde Kors ved leder ressurs
gruppe skred. Innspill til endringer sendes inn skriftlig, hjelpekorps@redcross.no.
Standarden gjennomgås årlig i tilknytting til IKAR-ettermøte. Ny revisjon følger årsskifte.
Den til enhver tid gyldige standard ligger ute på Norges Røde Kors webside, www.redcross.no
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