
 

TILTAKSKORT  

Innholdsfortegnelse  
- Brann  
- Bruk av RIB (PIV) 
- Drukning / person i vannet (PIV) 
- Dødsfall 
- Forsvunnet person 
- Mistanke om overgrep 
- Trafikkulykke 
- Ved samtale til nødtelefon 
- Nyttige telefonnumre 
- Kart over området 

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 --- 

Generelt 
I alle tilfeller er det første leder på stedet som i 
utgangspunktet må ta rollen som skadestedsleder.  
Ved hendelser som nevnt i tiltakskortene skal 
leirledelsen varslet så fort som mulig. Før eventuell 
avreise til legevakt, meld i fra til leirledelsen slik at 
de har kontroll på hvem som drar. 



 Brann 

- Varsle andre (rope "brann") 
- Redd personer vekk fra brann 
- Er det personer i brannområdet? 
- Initiere slukking (ikke bli oppheng i 
slukkearbeidet, din oppgave er å være 
skadestedsleder) 
- Initiere samling – be om opptelling og 
tilbakemelding på savnede? 
- Tenk på røyk og vindretning – egensikkerhet 
- Vurder å varsle Brann – tlf. 110 
- Spredningsfare – vurdere å rive nærliggende telt 
- Husk etterslukking om aktuelt 
- Vurder brannvakt etter slukking 
- Avklare med Brann om de ønsker å befare 

Ved tid og anledning 
 - Ta bilder (underveis) 
- Skaff info om arnested / kilden til brannen



 Bruk av RIB (PIV) 

Oppstart 
- Hent nøkkel hos Øystein, 1. Isegran Sjø 
- Skru på hovedstrømsbryter 
- Tilt motor ned 
- Start motor 
- Vurder lanterner 
- Løsne fortøyning 

Person i vannet (PIV) 
- Lav hastighet mot PIV – gå inntil mot vind/strøm 
- Tenk på slagskader fra skrog og kuttskader fra 
propell 
- Vurder å sette motor i fri / skru av motor 
- Tenk balanse, vurder å løfte PIV fra baugen 
- Tenk nedkjøling – ligge flat – passiv oppvarming 

Nedstenging  
- Fortøy alltid grundig 
- Skru av og tilt opp motor 
- Skru av hovedstrømsbryter 
- Visuell kontroll av båt – alt ok?



 
Drukning / person i vannet (PIV) 

Første innsats 
- Lokalisere (siste sikre observasjon) 
- Skaff kontinuerlig observasjon 
- Vurder å bruke livline eller –bøye 
- Vurder å svømme ut – skal ikke dykkes! 
 - Aldri svøm ut dersom du er alene 
- Vurder om RIB skal benyttes 
- Vurdere å varsle Brann – tlf. 110 
- Ved behov utføre livreddende førstehjelp 



 Dødsfall 

- Førstehjelp skal forsøkes dersom det ikke 
fremstår som klart unødvendig – Livløs er ikke det 
samme som død 
- Varsle andre ledere og leirledelsen 
- Skjerm andre speidere 
- Varsle politi – tlf. 112 
- I samråd med politi, vurder å dekke til avdøde 
- Informer om ringeforbud – ingen ringer hjem 
eller informer andre om dette  
- Videre tiltak er beskrevet i utfyllende tiltaksplan



 Forsvunnet person 

- Varsle leirledelsen 
- Finn ut når personen sist er sett 
- Hvor er siste sikre observasjon 
- Ble det sagt noe om at/hvor han skulle dra? 
- Skaff mest mulig info ved å Snakke med den 
som så personen sist  
 - Hva ble sagt? 
 - Når var dette? 

- Hva hadde personen på seg – både 
beskrivelse til letemannskaper og mtp. 
overlevelsestid (temperatur i luften) 

- Bistå leirledelsen etter behov 



 
Mistanke om overgrep 

Første innsats 
- Ta alle mistanker på alvor 
- Skjerme fornærmede 
- Kontakt leirledelsen 
- Ikke gjør noe mer før etter avtale med leirledelse, 
de har utdannet personell på området 



 
Trafikkulykke 

- Ta skadestedsledelse 
- Tilkall hjelp fra andre ledere 
- Sikre område (om nødvendig stanse trafikk, om 
ikke ha en gulvest på hver side som dirigerer trafikk – 
husk at kø kan sinke ambulanse) 
- Varsle AMK tlf. 113  
- Førstehjelp, herunder 
 - Frie luftveier 
 - Holdt hodet i ro – nakkeskade 
 - Stanse store blødninger 
 - Vurder evakuering til sikkert område 
 - Hjerte- og lungeredning 

- Vurdere stabilt sideleie – tenk mulige 
nakkeskader 

- Skjerme andre speidere fra inntrykk 
- Hold AMK oppdatert underveis 
- Husk registreringsnummeret på involvert bil 



 
Ved samtale til nødtelefon 

Før oppringning 
- "Tenk – trykk tal" – Tenk igjennom alle punktene 
under før du ringer 
- Snakk rolig og tydelig 
- Om tid, skaff info om den skadde/savnede før du 
ringer 

Ved oppringing  
- Presenter med fullt navn og at du er leder på en 
speiderleir ved Strømfoss, Kanaltangen i Aremark 
kommune (AMK er informert om leiren) 
- Presenter problemet kort og presis 
- Ca 180 deltakende personer – Disse er samlet og 
vi har kontroll på alle 

Adresse og koordinater  
- "Strømfoss, Kanatangen Aremark kommune" 
- Koordinater:  

N: 59˚18`2"  
E: 011˚39`38" 

(59 grader og 18,2 minutter nord og 11 grader og 
39,38 minutter øst)



 Nyttige telefonnumre 

AMK Nød: 113 

Brann Nød: 110 

Politi Nød: 112 

Legevakt fellesnummer: 116 117 

Legevakt Halden: 69 17 23 11 

Politi ikke-nød: 02800 

Brann ikke-nød: 69 20 17 00 

Brannsjef Aremark kommune: 92 02 73 38 

(Reidar Sæter) 

Gift-telefonen: 22 59 13 00 

Speidernes beredskapstelefon: 09 123 

Opplysningen: 1881 

Hvis du ringer ett av de nevnte numrene, gi 
beskjed til leirledelsen. På den måten unngår vi 
at samme melding ringes inn av flere personer. 


