
Kategori 1 – HELSE 

 

 

Tiltakskort 1-01 

Sykdom 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen. Oppdaterte råd finnes på helsebiblioteket.no.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du om sykdom oppstår?  

 

Epileptisk anfall 

Epileptisk anfall kan være alt fra små rykninger, til anfall med store kramper og tap av 

bevissthet.  

 

1. Vær rolig. Anfallet gir ikke smerter og går som regel over av seg selv i løpet av 2-3 

minutter. 

2. Sørg for at vedkommende ligger mest mulig behagelig og beskytt hodet mot støt. 

Ikke stikk noe mellom tennene – det kan gi tannskader.  

3. Ikke forsøk å stanse krampene eller å «gjenopplive» personen. La personen være i 

fred til anfallet har gått over av seg selv, men vær der og følg med.  

4. Når krampene har gitt seg - sørg for frie luftveier.  

5. Legehjelp eller sykehusinnleggelse er bare nødvendig om vedkommende har 

skadet seg eller anfallet er langvarig (mer enn 5 minutter) – eller dersom det 

kommer flere anfall i serie uten oppvåkning mellom. Kontakt medisinsk nødetat 113 

eller legevakt 116 117 om du er usikker på situasjonen.  

6. Henvis andre bort fra området, men vær minst to personer (fortrinnsvis voksne) 

igjen sammen med personen.  

7. Kontakt pårørende.   

8. Vær tilstede. Når anfallet er over kan personen kan være trøtt, sliten, forvirret og ha 

behov for tørre klær. Personen kan ha fått skader (f.eks. bitt seg i tungen).  

9. Varsle iht. varslingsplan hvis situasjonen er kritisk eller du trenger råd.  

 

 

Diabetes 

Personer med diabetes kan få føling. Føling starter med uro, svette, rask puls, hjertebank, 

humørsvingninger og sult. Kan ende i bevisstløshet.  

 

1. Hvis personen ikke puster: Ring medisinsk nødhjelp 113 og gi hjerte- og 

lungeredning. 

2. Hvis personen er bevisstløs: Ring medisinsk nødhjelp 113. Ikke gi mat eller drikke 

hvis personen er bevisstløs.  

3. Hvis personen puster og er ved bevissthet: Sørg for at personen får i seg mat og 

sukker. Hvis symptomene ikke gir seg innen kort tid – ring medisinsk nødhjelp 113. 

4. Kontakt pårørende.  

5. Varsle iht. varslingsplan hvis situasjonen er kritisk eller du trenger råd.  
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Hjerneslag 

Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig, og kan variere. De vanligste symptomene 

er lammelse i ene siden av ansiktet eller kroppen og/eller språkforstyrrelser. Man kan også 

oppleve å få lett svekkelse i en hånd eller arm, kraftig hodepine, synsproblemer eller 

svimmelhet. 

 

1. Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende: 

PRATE – prøv å si en enkel sammenhengende setning. 

SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene. 

LØFTE – prøv å løfte begge armene. 

2. Ring medisinsk nødetat 113 så fort som mulig hvis personen har problemer med å 

gjennomføre noen av disse oppgavene. Det er viktig å komme raskt til sykehuset 

for å unngå skader. Hvert minutt teller. 

3. Kontakt pårørende.   

4. Varsle iht. varslingsplan.  

 

 

Influensa 

Ved typisk influensa kommer symptomene brått, med feber, muskelsmerter, hodepine, 

påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Mageplager er sjeldent, men diaré kan opptre, 

spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager. Kan ofte forveksles med 

forkjølelse.  

 

1. Isolerer personen, da smitte sprer seg raskt.  

2. Kontakt pårørende, og la personen reise hjem om mulig.   

3. Oppsøk lege dersom personen er medtatt.  

4. Hvis personen selv har med paracett, kan han/hun ta dette.  

5. Varsle iht. varslingsplan hvis situasjonen er kritisk, du trenger råd eller smitten 

antas å spre seg.  

 

 

Oppkast/diaré 

Det tar normal 10-50 timer fra man blir smittet til symptomene begynner.  

Oppkast/diaré varer normal mellom ett og tre døgn. Personer bør unngå å komme på 

arrangement ol. før det har gått 48 timer fra siste oppkast/diaré.  

 

1. Isolerer personen, da smitte sprer seg raskt.  

2. Kontakt pårørende, og la personen reise hjem om mulig.   

3. Oppsøk lege dersom personen er medtatt.  

4. Sørg for at personen får i seg rikelig med drikke med lavt sukkerinnhold, samt små 

og hyppige måltider.  

5. Varsle iht. varslingsplan hvis situasjonen er kritisk, du trenger råd eller smitten 

antas å spre seg.  

 

Annen sykdom 

1. Hvis personen ikke puster eller hjertet ikke slår: Ring medisinsk nødhjelp 113, følg 

instrukser du får og sett i gang førstehjelp. Ved hjertestans - bruk hjertestarter 
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dersom det er tilgjengelig. Hvis det er førstehjelpspersonell på arrangementet – 

tilkall disse.  

2. Vurder situasjonen og alvorlighetsgraden sammen i samråd med personen selv, og 

gjerne en annen voksen, pårørende eller førstehjelpspersonell. Ring/oppsøk 

legevakt 116 177 eller ring medisinsk nødhjelp 113 ved behov.  

3. Kontakt pårørende.   

4. Varsle iht. varslingsplan hvis situasjonen er kritisk, du trenger råd eller det er fare 

for at situasjonen kan eskalere (f.eks. ved smittsom sykdom).  

 

 

 

FOREBYGGENDE: Hva gjør du for å unngå situasjonen?  

 

Innhent informasjon i forkant 

• Ved fylkesvise, regionale, nasjonale og internasjonale arrangement med 

forhåndspåmelding skal deltakere/foreldre/foresatte oppfordres til å opplyse om 

kjente sykdommer ved påmelding. Ved behov – ta kontakt med 

pårørende/foreldre/foresatte for ytterligere informasjon eller oppklaringer. 

• Klubbrådgiver A bør oppfordre foreldre/foresatte til å informere klubbrådgiver om 

kjente sykdommer som det er en fordel at de voksne i klubben kjenner til.  

 

Kjente sykdommer 

• Ved behov for tilrettelegging skal det tilrettelegges hvis mulig.  

• I spesielle tilfeller bør foreldre/foresatte oppfordres til å være med for å ivareta sitt 

barn selv.  

• Ha oversikt over helseopplysninger tilgjengelig, slik å det kan gis raskest og best 

mulig hjelp om personen skulle blir syk.  

 

Smitteforebyggende 

• Oppfordre til god håndhygiene og legge til rette for at deltakerne skan vaske 

hendene ofte.   

• Ved store arrangement bør det finnes håndsprit som alle deltakerne benytter ifm. 

matservering.  

• De som er syke bør holde seg borte fra arrangement, både av hensyn til seg selv 

og for å unngå å smitte andre.  

• Sørg for god matsikkerhet og god hygiene ved tilbereding og servering av mat.  

 

Førstehjelpspersonell 

• Ved store arrangement bør det være førstehjelpspersonell tilstede.  

 

 



Kategori 1 – HELSE 

 

 

Tiltakskort 1-02 

Personskade 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du om sykdom oppstår?  

 

Hodeskader: 

 

1. Oppsøk lege ved bevissthetstap eller om personen har andre plager som har 

oppstått etter skaden – f.eks. hodepine, kvalme/oppkast, synsforstyrrelser, endret 

adferd eller endret førlighet.  

2. Kontakt pårørende.  

3. Følg med personen og ikke la ham/henne være alene de første timene.  

4. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

Vær obs på at hodeskader kan være alvorlig, til tross for at personen ikke viser 

symptomer.  

 

Bruddskader: 

 

1. Stabiliser bruddet slik at det gjør minst mulig vondt. 

2. Kontakt pårørende.  

3. Oppsøk lege.  

4. Dersom det er hull på huden, eller store smerter – ring medisinsk nødhjelp 113. 

5. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

 

Kuttskader: 

 

1. Stopp blødninger ved å holde jevnt press på kuttstedet. Hold skadestedet høyt.  

2. Kontakt pårørende. 

3. Ved store og/eller dype kutt eller kutt som spriker – oppsøk lege.  

Ved kutt i ansiktet – oppsøk lege.  

4. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

 

Skader på indre organer: 

 

Skader på indre organer kan opptre som smerter, eller som blødninger fra naturlige 

åpninger (munn, urinåpning og endetarm). 
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1. Ved mistanke om skade på indre organer – ring medisinsk nødhjelp 113 og følg 

deres instrukser. Påse at en voksen er med i ambulansen. 

2. Kontakt pårørende. 

3. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

 

Brannskade: 

 

Hva du gjør eller ikke gjør de første sekundene og minuttene, kan få avgjørende betydning 

for det endelige utfallet.  

 

1. Stans forbrenningen. Flammer slukkes med vann, teppe eller ved å rulle personen 

på bakken.  

2. Kjøl ned ved å senke i eller skylle med rennende, lunkent vann i opptil 20 minutter. 

Ikke bruk isvann eller våte omslag. Nedkjøling må skje innen 20 minutter etter 

skaden. Kjemiske brannskader må skylles med rikelige mengder med vann. 

3. Dersom skaden er mer enn bagatellmessig – ring medisinsk nødhjelp 113 og følg 

deres instrukser.  

4. Hold det skadede området høyt hevet for å unngå at det hovner opp. 

5. Ta av klær fra det skadede området når det er avkjølt. Dra imidlertid ikke av klær 

som sitter fast i huden. 

6. Hvis personen må til lege, dekk til brannskaden før dere reiser. Tynn plastfolie kan 

legges rett på brannskadet hud og festes med plaster. Ikke bruk noe som kleber 

eller loer på brannskaden. Ikke smør på fett, krem eller olje.  

7. Ikke lag hull på blemmer hjemme før de sprekker av seg selv. Dette kan åpne 

huden for bakterier. 

8. Kontakt pårørende.   

9. Hold personen varm. 

10. Stivkrampesprøyte kan være nødvendig hvis det er en mer enn 5–10 år siden sist. 

11. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

 

Ved små brannskader: 

1. Rengjører området forsiktig med vann og mild såpe.  

2. Smør på en bakteriedrepende salve (antibakteriell salve) på det berørte området 

for å hindre infeksjon.   

3. Det berørte området skal dekkes med en steril bandasje for brannsår for å holde 

området rent.   

4. Er du i tvil eller trenger råd – oppsøk lege.  

5. Kontakt pårørende hvis skaden er mer enn bagatellmessig. 

6. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

 

Forgiftning: 

 

1. Hvis noen har fått i seg kjemikalier, sopp, bær el. som er / antas å være giftig – ring 

medisinsk nødhjelp 113 hvis det er akutt eller Giftinformasjonen 22 59 13 00 om 

det ikke er akutt.  
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2. Gi livreddende førstehjelp hvis nødvendig. 

3. Ta med rester av det personen har fått i/på seg hvis mulig.  

4. Ikke gi personen noe å drikke eller fremkall brekninger før du vet hva personen har 

fått i seg. Sjekk emballasje eller ring giftsentralen.   

5. Kontakt pårørende.   

6. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

 

• Innånding:  

Sørg for frisk luft og hvile. Ring Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. 

Ring 113 ved alvorlige symptomer. 

• Søl på huden:  

Skyll straks med rennende vann. Kjemikalier som er lite løselig i vann, som f.eks. 

oljebasert produkter, kan vaskes bort med såpe. Ved sterkt etsende produkt kan 

det være nødvendig å skylle i flere timer. Ring Giftinformasjonen for råd om videre 

oppfølging. Ring 113 ved alvorlige symptomer. 

• Søl i øyet:  

Skyll straks med rennende vann. Bruk gjerne lunkent vann og myk vannstråle. 

Kontakt Giftinformasjonen for råd vedrørende skylletid. Start alltid med å skylle før 

du ringer. Fortsett skylling under transport til legevakt/sykehus. Ring 113 ved 

alvorlige symptomer. 

• Svelging:  

Fjern rester fra munnen og gi litt å drikke. Ikke fremkall brekninger. Ring 

Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging. Ring 113 ved alvorlige symptomer. 

 

Klemskader (f.eks. fingre klemt i dør):  

 

1. Kjøl ned skadet område med kaldt vann.  

2. Vurder skaden og oppsøk evt. lege.  

3. Oppsøk lege ved mistanke om brudd eller skade på indre organer. 

4. Kontakt pårørende hvis skaden er mer enn bagatellmessig. 

5. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

 

Fremmedlegeme i halsen (satt i halsen): 

 

Lite barn – snu barnet opp ned – et kraftig dunk i ryggen. 

1. Større barn og voksne – Heimlich manøver*. 

2. Hvis det ikke går – ring medisinsk nødetat 113. 

3. Start livredning.  

4. Kontakt pårørende hvis situasjonen er mer enn bagatellmessig. 

5. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

* Heimlich manøver: Stå bak personen, legg armene rundt øvre del av magen og trykk 

raskt sammen for å fjerne fremmedlegemer fra luftveiene. Metoden går ut på å skape 

et overtrykk i lungene, og dermed i luftrørene nedenfor fremmedlegemet, som da kan 

presses opp i munnen og fjernes.  
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Insektsstikk:  

 

Symptomer på allergiske reaksjon kan være hudkløe, rød hud / vabler, rennende nese, 

pustebesvær, heshet, omtåket, påvirket allmenntilstand, uro/angst, varmefølelse, 

hjertebank, magesmerter, kvalme, brekninger, blekhet, kaldsvette, krampe, høy puls, 

svimmelhet eller besvimelse. Symptomer oppstår vanligvis akutt i løpet 30 min. 

 

1. Hold personen under oppsikt.  

2. Oppsøk lege eller ring medisinsk nødhjelp 113 hvis personen er stukket i munn, 

svelg/hals eller i øyet, har fått mange stikk, får redusert allmenntilstand, utvikler en 

allergisk reaksjon eller tidligere har reagert allergisk på insektstikk.  

3. Kontakt pårørende ved tilfellene i forrige punkt.  

4. Lokale smerter i huden kan lindres med Xylocain som kan smøres på hel hud. 

5. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

 

Huggormbitt:  

 

Et huggormbitt ser som oftest ut som to prikker med 3-9 millimeters avstand. 

Symptomer etter huggormbitt kommer vanligvis innen 1-2 timer. Lette symptomer er 

smerte, lett hevelse og blålig misfarging rundt bittstedet. I mer alvorlige tilfeller kan det 

blant annet føre til nedsatt allmenntilstand, svimmelhet, omtåkethet og bevisstløshet. 

Magesmerter og kvalme/oppkast, store hevelser, hjertebank og pusteproblemer kan også 

komme. Ved totalt fravær av symptomer to timer etter bittet, er det antagelig et tørt bitt 

(uten giftstoff).  

1. Ring medisinsk nødetat 113 ved alvorlige symptomer. I andre tilfeller, kontakt 

Giftinformasjonen 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging og behandling, eller 

oppsøk lege. Alle barn, eldre, gravide, brukere av ACE-hemmere 

(blodtrykksmedisin) og personer som er bitt i hode, hals, bryst, mage eller rygg skal 

til lege/sykehus. 

2. Hold personen mest mulig i ro og la bittstedet være i fred. Barn bør om mulig 

bæres til transport. 

3. Hvis uvelhet, svimmelhet eller kvalme: Legg pasienten ned og hold bena høyt 

(unntatt ved huggormbitt i bena). 

4. Varsle pårørende. 

5. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

 

Forfrysning:  

 

Overfladisk frostskade:  

Først merkes en prikkende og stikkende følelse i huden, deretter moderate smerter. 

Senere dannes hvite flekker i huden. Kulde- og ubehagsfølelsen opphører og blir fulgt av 

en behagelig varmefølelse. 

1. Overfladisk forfrysning skal behandles på stedet snarest mulig. Ikke gni frossen 

hud. Det beste er å varme opp det forfrosne partiet mot hud med normal 

temperatur, f.eks. i armhulen, håndflaten eller mot magen eller brystet. Be 
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personen om å bevege seg. Gradvis oppvarming i romtemperatur hvis mulig.  

Når huden har fått normal farge, følelse og konsistens, kan du avslutte 

behandlingen. 

2. Etter opptiningen må den skadede huden beskyttes mot ny kuldepåvirkning. 

3. Kontakt pårørende.  

4. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

 

Dyp frostskade:  

Den forfrosne delen er hard, og personen kjenner ingen smerter. Huden kan ikke beveges. 

 

1. Pakk godt rundt det skadede partiet så ikke forfrysningen brer seg, og søk ly mot 

vær og vind. Gi personen noe varmt å drikke. Beskytt det forfrosne partiet mot slag, 

støt eller trykk og få personen i hus så raskt som mulig. 

2. Kontakt medisinsk nødetat 113.   

3. Kontakt pårørende. 

4. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

 

Bevisstløshet: 

 

1. Undersøk om personen puster, sikre frie luftveier (helst stabilt sideleie) og ring 

medisinsk nødetat 113 hvis personen ikke kommer til bevissthet umiddelbart.  

2. Legg beina høyt og løsne stramme klesplagg. 

3. Kontakt pårørende.   

4. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

 

Fallulykke:  

 

1. Sikre åpne luftveier.  

2. Ring medisinsk nødetat 113.  

3. La personen ligge stille til ambulansen kommer.  

4. Kontakt pårørende.  

5. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd. 

 

Dehydrering: 

 

1. Gi personen hyppige, små slurker med vann for å erstatte tapt kroppsvæske. 

Fortsett inntil vedkommende slutter å føle seg tørst. Om mulig bør du gi vanlig 

vann, ikke kullsyreholdig drikke. 

2. Finn årsaken til dehydreringen – se etter tegn på underliggende sykdom som feber, 

brekninger og diaré. 

3. Unngå anstrengende aktiviteter inntil vedkommende har kommet seg.  

4. Følg med vedkommende - registrer regelmessig livsviktige funksjoner som 

bevissthetsnivå, puls og pust. 

5. Hvis vedkommende ikke kommer seg, eller tilstanden forverres – tilkall medisinsk 

nødhjelp 113.  
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6. Kontakt pårørende hvis situasjonen er mer enn bagatellmessig.  

7. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd. 

 

Heteslag, solstikk og overoppheting 

 

1. Symptomer kan være svimmelhet, tørste, svakhet, hodepine, kvalme, brekninger, 

irritabilitet og nedsatt koordinasjon. 

2. Rask avkjøling med kaldt vann er viktig. Få personen i skyggen og legg det gjerne 

på et vått håndkle. Vri kaldt vann over personen med et annet håndkle og legg det i 

stabilt sideleie. 

3. Oppsøk lege eller ring medisinsk nødetat 113 om situasjonen ikke raskt forbedrer 

seg.  

4. Kontakt foreldre/foresatte hvis situasjonen er mer enn bagatellmessig. 

5. Ta i bruk varslingsplanen hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

 

 

FOREBYGGENDE: Hva gjør du for å unngå situasjonen?  

 

• Gjør en vurdering av risikoen ved aktiviteten før den gjennomføres. Iverksett 

eventuelle tiltak for å minske risiko. Ved stor risiko – vurder å ikke gjennomføre 

aktiviteten.  

• Ved store arrangement bør det være førstehjelpspersonell tilstede.  

 

 

 



Kategori 1 – HELSE 

 

Tiltakskort 1-03 

Psykisk helse 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du om hendelser oppstår?  

 

Generelt:  

Lov aldri å holde informasjon hemmelig. Unngå at flere enn nødvendig får innsikt i 

problematikken. Er du i tvil – kontakt pårørende og helsevesen eller politi.  

 

1. Kontakt politi eller helsevesen ved mistanke om alvorlig problematikk.  

Dersom det er fare for liv eller helse – ring medisinsk nødhjelp 113.  

Dersom det er behov for rask helsehjelp/vurdering av alvorlighetsgrad – ring 

legevakt 116 117. 

Dersom personen motsetter seg hjelp – ring politi 112 for assistanse.  

2. Sikre om nødvendig at det ikke er personer tilstede som ikke trenger å være der. 

Det kan være utleverende/krenkende at andre får innsikt i den enkeltes 

problematikk.  

3. Prat med personen – lytt nøye, bekreft det du har hørt og opptre rolig, støttende og 

lite konfronterende. Vær om mulig to personer til stede. Prat inntil du har fått et 

inntrykk av hva det dreier seg om og alvorlighetsgrad – slik at du kan kontakte rette 

hjelpeinstans.  

4. Kontakt pårørende. Informer personen om at du vil kontakte pårørende.  

5. Varsle iht. varslingsplan hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

6. Ivareta personen så godt du kan inntil pårørende, politi og/eller helsevesen tar 

over. Opptre rolig, gi trygghet, lytt nøye og unngå å være konfronterende.  

7. Når den akutte situasjonen er over må det gjøres en vurdering av om personen 

skal bli værende på arrangementet – med tanke på sin egen sikkerhet. Avgjørelsen 

bør fortrinnsvis tas sammen med personen selv, samt pårørende og/eller 

helsepersonell hvis mulig.  

 

Mistanke om alvorlig og/eller akutt psykisk lidelse eller forverring av kjent psykisk 

lidelse:  

 

F.eks. angstanfall, akutte forvirringstilstander, psykose eller ute av stand til å ta vare på 

seg selv.  

 

1. Dersom det er fare for liv eller helse – ring medisinsk nødhjelp 113 eller politi 112. 
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2. Sikre om nødvendig at det ikke er personer tilstede som ikke trenger å være der. 

Det kan være utleverende/krenkende at andre får innsikt i den enkeltes 

problematikk.  

3. Prat med personen – lytt nøye, bekreft det du har hørt og opptre rolig, støttende og 

lite konfronterende. Vær om mulig to personer til stede. Prat inntil du har fått et 

inntrykk av hva det dreier seg om og alvorlighetsgrad – slik at du kan kontakte rette 

hjelpeinstans.  

4. Dersom det er behov for rask helsehjelp/vurdering av alvorlighetsgrad – ring 

legevakt 116 117.  

5. Kontakt pårørende. Etterstreb at pårørende er involvert i resten av prosessen. Om 

pårørende ønsker det – la de ta seg av personen inntil helsevesen og/eller politi tar 

over.  

6. Ivareta personen inntil pårørende eller profesjonelle tar over. Om mulig bør dette 

gjøres av de samme som allerede har pratet med personen.  

7. Varsle iht. varslingsplan hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

8. Når den akutte situasjonen er over må det gjør en vurdering av om personen skal 

bli værende på arrangementet – med tanke på sin egen sikkerhet. Avgjørelsen bør 

fortrinnsvis tas sammen med personen selv, samt pårørende og/eller profesjonelle 

hvis mulig.  

9. Ved behov – bistå personen med å komme i kontakt med profesjonelle for videre 

oppfølging.  

 

Mistanke om selvmordsfare / suicidalitet  

 

1. Dersom det er fare for liv eller helse – ring medisinsk nødhjelp 113.  

2. Sikre om nødvendig at det ikke er personer tilstede som ikke trenger å være der. 

Det kan være utleverende/krenkende at andre får innsikt i den enkeltes 

problematikk.  

3. Prat med personen – lytt nøye, bekreft det du har hørt og opptre rolig, støttende og 

lite konfronterende. Vær om mulig to personer til stede. Prat inntil du har fått et 

inntrykk av hva det dreier seg om og alvorlighetsgrad – slik at du kan kontakte rette 

hjelpeinstans.  

4. Fjern selvmordsmidler (våpen, rusmidler el.).  

5. Dersom det er behov for rask helsehjelp/vurdering av alvorlighetsgrad – ring 

legevakt 116 117.  

6. Kontakt pårørende. Informer personen om at du vil kontakte pårørende. Etterstreb 

at pårørende er involvert i resten av prosessen. Om pårørende ønsker det – la de 

ta seg av personen.  

7. Ivareta personen inntil pårørende eller profesjonelle tar over. Om mulig bør dette 

gjøres av de samme som allerede har pratet med personen.  

8. Varsle iht. varslingsplan hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd. 

9. Når den akutte situasjonen er over må det gjør en vurdering av om personen skal 

bli værende på arrangementet – med tanke på sin egen sikkerhet. Avgjørelsen bør 

fortrinnsvis tas sammen med personen selv, samt pårørende og/eller profesjonelle 

hvis mulig.  

10. Ved behov – bistå personen med å komme i kontakt med profesjonelle for videre 

oppfølging.  
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Forsøk på selvmord 

 

1. Dersom det er fare for liv eller helse – ring medisinsk nødhjelp 113 og iverksett 

livreddende førstehjelp. Se tiltakskort for personskade.  

2. Fjern selvmordsmidler (våpen, rusmidler el.).  

3. Sikre om nødvendig at det ikke er personer tilstede som ikke trenger å være der. 

Det kan være utleverende/krenkende at andre får innsikt i den enkeltes 

problematikk.  

4. Prat med personen – lytt nøye, bekreft det du har hørt og opptre rolig, støttende og 

lite konfronterende. Vær om mulig to personer til stede. Prat inntil du har fått et 

inntrykk av hva det dreier seg om og alvorlighetsgrad – slik at du kan kontakte rette 

hjelpeinstans.  

5. Dersom det er behov for rask helsehjelp/vurdering av alvorlighetsgrad – ring 

legevakt 116 117.  

6. Kontakt pårørende. Etterstreb at pårørende er involvert i resten av prosessen. Om 

pårørende ønsker det – la de ta seg av personen inntil helsevesen og/eller politi tar 

over.  

7. Ivareta personen inntil foresatte eller profesjonelle tar over. Om mulig bør dette 

gjøres av de samme som allerede har pratet med personen.  

8. Varsle iht. varslingsplan snarest mulig hvis situasjonen er alvorlig, du trenger råd, 

media antas å være interessert i hendelsen eller mange deltakere/medlemmer har 

fått med seg hendelsen.  

9. Når den akutte situasjonen er over må det gjør en vurdering av om personen skal 

bli værende på arrangementet – med tanke på hans/hennes egen sikkerhet. 

Utgangspunktet bør være at personen må forlate arrangementet, da 4H ikke har 

ressurser eller kompetanse til å ivareta personen på best mulig måte. Hvis 

personen skal bli på arrangementet bør denne avgjørelsen fortrinnsvis tas sammen 

med personen selv, samt pårørende og/eller profesjonelle hvis mulig.  

11. Ved behov – bistå personen med å komme i kontakt med profesjonelle for videre 

oppfølging.  

 

Selvmord  

 

Følg tiltakskort for dødsfall.  

 

 

 

FOREBYGGENDE: Hva gjør du for å unngå situasjonen?  

 

Innhent informasjon i forkant 

• Ved fylkesvise, regionale, nasjonale og internasjonale arrangement med 

forhåndspåmelding skal deltakere/foreldre/foresatte oppfordres til å opplyse om 

kjente sykdommer (inkl. psykiske lidelser) ved påmelding. Ved behov – ta kontakt 

med pårørende/foreldre/foresatte for ytterligere informasjon eller oppklaringer.  
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• Klubbrådgiver A bør oppfordre foreldre/foresatte til å informere klubbrådgiver om 

kjente sykdommer (inkl. psykiske lidelser) som det er en fordel at de vokse i 

klubben kjenner til.  

 

Kjente sykdommer og lidelser 

• Ved behov for tilrettelegging skal det tilrettelegges hvis mulig.  

• I spesielle tilfeller bør foreldre/foresatte oppfordres til å være med for å ivareta sitt 

barn selv.  

• Ha oversikt over helseopplysninger tilgjengelig, slik å det kan gis raskest og best 

mulig hjelp om personen skulle blir syk.  

 

 



Kategori 1 – HELSE 

 

Tiltakskort 1-04 

Epidemi  
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du om en epidemi oppstår?  

 

Epidemi er et utbrudd av en smittsom sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker. 

Ved en epidemi er det vanlig at myndighetene setter inn tiltak og i en del tilfeller benytter 

egne lover og regler for å forebygge og bekjempe sykdommen. Sykdommens smittemåte 

er av stor betydning for hvordan epidemien utvikler seg.  

 

1. Isoler personen, da smitte kan spre seg raskt.  

2. Varsle iht. varslingsplan.  

3. Kontakt pårørende, og la personen reise hjem om mulig.  

4. Oppsøk lege dersom personen er medtatt.  

5. Ved alvorlig smittsom sykdom, stort antall syke eller hvis smitten antas å kunne 

spre seg raskt eller til mange, skal legevakt, sykehus eller kommunelegen 

kontaktes får å få råd om hvordan situasjonen skal håndteres videre.  

6. Vurder om arrangementet skal avbrytes.  

 

 

 

FOREBYGGENDE: Hva gjør du for å unngå epidemi?  

 

Smittereduserende tiltak 

• Oppfordre til god håndhygiene.  

• Legg til rette for at deltakerne kan vaske hendene ofte ved å sørg for lett tilgang på 

såpe og varmt vann. 

• Ved store arrangement bør det finnes håndsprit som alle deltakerne benytter ifm. 

matservering.  

• De som er syke bør holde seg bort fra arrangement, både av hensyn til seg selv og 

for å unngå å smitte andre.  

• Sørg for god matsikkerhet og god hygiene ved tilbereding og servering av mat.  

• Ved arrangement som landsleir, nordisk leir ol. bør Mattilsynet og 

kommuneoverlege kontaktes for råd og gjennomgang av rutiner i forkant av 

arrangementet.  

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Sykdom


Kategori 2 – PSYKOSOSIALT 

 

Tiltakskort 2-01 

Mobbing, konflikt og 

utagerende atferd 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du hendelser oppstår?  

 

Mobbing 

Mobbing er når enkeltpersoner eller grupper gjentatte ganger utsetter et offer for psykisk 

og/eller fysisk vold. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom partene. Alvorlige 

hendelser som rammer en person en enkelt gang kan også ha karakter av mobbing. 

Isolering og utestengelse kan også være mobbing.  

1. Grip inn umiddelbart og stopp mobbingen. 

2. Finn ut hva som har skjedd ved å snakke med de involverte – en og en. Snakk 

eventuelt også med andre som har vært vitne til mobbingen.  

3. Varsle pårørende hvis situasjonen er alvorlig.  

4. Hvis mulig – forsøk å få partene til å «snakke ut» med hverandre.  

5. Varsle iht. varslingsplan hvis situasjonen er alvorlig eller du ønsker råd.  

6. Vurder om den som utførte mobbingen skal sendes hjem.  

 

Konflikt 
Konflikt innebærer en god del ubehag for de involverte. Som regel er det personlige 
verdier som står på spill, en føler seg krenket og nedvurdert, ikke respektert. Reaksjonene 
en får når en er i konflikt, tenderer til å bli irrasjonelle og dermed lite egnet til å løse 
konflikten. I en konflikt er det to jevnbyrdige parter. 

1. Finn ut hva som har skjedd ved å snakke med de involverte – gjerne en og en 

først. Snakk eventuelt også med andre som har vært vitne til konflikten. I 

konfliktsituasjoner virvles det opp mye følelser. Hjelp til med å sortere hendelser og 

følelser - få realitetene på bordet før du vurderer hva som skal gjøres.  

2. Partene konfronteres med hverandre, dvs. "snakker ut" med hverandre og 

oppklarer hva som har skjedd og hvordan det er blitt opplevd. 

3. Dersom noen har påført andre skader, skal dette erstattes eller kompenseres.  

4. Varsle pårørende hvis konflikten er alvorlig eller gjentakende.  

5. Varsle iht. varslingsplan hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

 

Utagerende atferd 

Atferd/oppførsel som ut fra normative betraktninger avviker fra det aksepterte og som 

oppleves som problematisk.  
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1. Finn ut hva som har skjedd ved å snakke med de involverte – gjerne en og en 

først. Snakk eventuelt også med andre som har vært vitne til atferden. Hjelp til med 

å sortere hendelser og følelser - få realitetene på bordet før du vurderer hva som 

skal gjøres.  

2. Hvis det er atferden har ført til konflikt – se fremgangsmåte for konflikt.  

3. Varsle pårørende hvis konflikten er alvorlig eller gjentakende.  

4. Varsle iht. varslingsplan hvis situasjonen er alvorlig eller du trenger råd.  

5. Hvis adferden er skaper ubehageligheter, gjør at andre føler seg utrygge el., bør 

det vurderes om personen skal sendes hjem.  

 

 

 

FOREBYGGENDE: Hva gjør du for å unngå situasjonen?  

 

• Nærvær av voksne som oppdager utvikling av uheldige samværsmønstre.  Voksne 

bør reagere på norm- og regelbrytende atferd, og tørre å gripe inn når de ser at 

barn/ungdom blir mobbet eller plaget på ett eller annet vis.  

• Voksen må være bevisst sine egne holdninger, verdier og væremåter. 

• Tilstreb å være en inkluderendeorganisasjon med plass til alle.  

 

 



Kategori 2 – PSYKOSOSIALT 

 

Tiltakskort 2-02 

Bruk av rusmidler 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du hendelser oppstår?  

 

1. Grip inn og stans bruken av rusmidler.  

2. Ved behov for helsepersonell – kontakt medisinsk nødhjelp på telefon 113 ved hast 

eller legevakt hvis det ikke er hast.  

3. Ved bruk eller besittelse av narkotiske stoffer - varsle politi på telefon 02800.  

4. Varsle pårørende. 

5. Varsle iht. varslingsplan. 

6. Personen bør i de fleste tilfeller sendes hjem på egen regning og eget ansvar.   

 

 

 

FOREBYGGENDE: Hva gjør du for å unngå situasjonen?  

 

• Alle arrangementer med målgruppe barn og unge (under 18 år) i regi av 4H er 

alkoholfrie. 

• 4H tar avstand fra all bruk og oppbevaring av narkotika, i henhold til norsk lov. 
 

 



Kategori 2 – PSYKOSOSIALT 

 

Tiltakskort 2-03 

Deltaker blir ikke 

hentet 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du om hendelser oppstår?  

 

1. Kontakt pårørende.  

2. Dersom deltakeren ikke er hentet innen 30 minutter etter avtalt tid og det ikke 

oppnås kontakt med pårørende – ta med deltakeren hjem hvis det er greit for 

deltakeren eller kjør ham/henne til en av hennes/hans venner. Heng lapp på døra 

der arrangementet var og legg igjen melding på telefonsvarer, send sms el. til 

deltakerens pårørende.  

3. Ved mistanke om problemer i hjemmet – se tiltakskort 2-05 Mistanke om problemer 

i hjemmet.  

4. Varsle iht. varslingsplan hvis situasjonen er kritisk eller du trenger råd.   

 

 

 

 



Kategori 2 – PSYKOSOSIALT 

 

 

Tiltakskort 2-05 

Mistanke om 

problemer i hjemmet 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du om sykdom oppstår?  

 

Generelt / om å melde bekymring til barnevernet 

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. 

Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder. Du trenger 

ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du en magefølelse på at barnet 

ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet. Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan 

meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og 

unge som har det vanskelig. 

 

For å melde en sak til barnevernet fyller du ut meldingsskjema og sender det til 

barnevernstjenesten i kommunen barnet/ungdommen bor. Send skjemaet per brev. Aldri 

send taushetsbelagt informasjon eller personsensitive opplysninger med e-post.  

 

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe til barneverntjenesten i 

kommunen og diskutere saken anonymt. 

 

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de 

trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. 

Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene. 

 

Når du har sendt inn bekymringsmelding skal barnevernet gjennomgå meldingen og 

vurdere om den skal følges opp med en undersøkelse, eller om den skal henlegges. Dette 

skal barnevernet gjøre innen en uke fra meldingen ble mottatt. 

 

Barnevernet skal normalt gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt innen tre uker. 

Barnevernet har taushetsplikt, derfor får du ikke informasjon om hvordan barnevernet 

følger opp barnet og familien. 

 

Dersom barnevernet starter en undersøkelse, kan det hende de tar kontakt med deg for å 

få mer informasjon. Barnevernet kan også ta direkte kontakt med barnets foreldre eller 

barnet selv for å få mer informasjon. 

 

http://barnevernvakten.no/kommune
http://barnevernvakten.no/kommune
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Mer informasjon, meldingskjema og kontaktinformasjon til barnevernstjenesten i 

kommunen finner du på bufdir.no/barnevern. 

 

Omsorgssvikt 

1. Varsle iht. varslingsplan for å diskutere saken og avklare videre handling.  

2. Ta kontakt med barnevern for å drøfte saken og lever eventuelt 

bekymringsmelding.  

 

Bruk av rus 

Barn/unge skal ikke sendes med en ruset/beruset foreldre/foresatt.  

1. Opptre rolig og skap trygghet for barnet/ungdommen.  

2. Tilkall flere voksne.  

3. Ring barnevernstjenesten. 

4. Kontakt politi på telefon 112 hvis du ikke kan hindre at barnet blir hentet eller hvis 

situasjonen oppleves som truende.  

 

Vold 

1. Opptre rolig og skap trygghet for barnet/ungdommen.  

2. Tilkall flere voksne.  

3. Kontakt politi på telefon 112 om det er akutt, eller på telefon 02800 om det ikke er 

akutt.  

4. Kontakt barnevernstjenesten. 

 

Seksuelle overgrep 

Se tiltakskort 4.-02 Seksuell trakassering og seksuelle overgrep.  

 

 

 

 



Kategori 3 – ULYKKE 

 

Tiltakskort 3-01 

Brann  
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du hendelser oppstår?  

 

Generelt: 

• Du skal i utgangspunktet alltid handle i denne rekkefølgen: Varsle – redde – slukke. 

• Du skal i utgangspunktet prioritere i denne rekkefølgen: Personer – miljø – 

materiell.  

 

Brann: 

1. Varsle brannvesen på telefon 110.  

2. Forsøk redde. Påse at du ikke du utsetter deg selv for fare.  

3. Forsøk å slukke brannen. Ved brann i telt – vurder i rive omkringliggende telt for å 

minske fare for spredning. Påse at du ikke du utsetter deg selv for fare.  

4. Evakuer området. Se tiltakskort 3-06 Evakuering. Påse at evakueringen skjer mot 

vindretning.  

 

 

 

FOREBYGGENDE: Hva gjør du for å unngå situasjonen?  

 

• Gjør en vurdering av risikoen ved aktiviteten før den gjennomføres. Iverksett 

eventuelle tiltak for å minske risiko. Ved stor risiko – vurder å ikke gjennomføre 

aktiviteten.  

• På aspirantleir, fylkesleir, landsleir og nordisk leir skal bruk av ild ikke tillates i 

teltområdet. Arrangør kan tenne leirbål på egnet sted og som blir passet på av 

bålvakt.  

• Vær forsiktig ved bruk av ild. Vurder underlaget før ild tennes. Slukk bål ol. 

skikkelig etter bruk.  

• Sørg for tilgang på egnet brannslukningsutstyr.    

 

 
 



Kategori 3 – ULYKKE 

 

Tiltakskort 3-02 

Vannrelatert ulykke 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du hendelser oppstår?  

 

Generelt: 

• Drukningsulykker oppstår som regel etter at noen har falt i vannet eller har svømt i 

kaldt vann eller sterk strøm.  

• Drukningsulykke er ikke nødvendigvis det samme som at noen har omkommet. 

Med drukning menes respirasjonssvikt som følge av at munn og nese kommer 

under vann eller annen væske. Dødsfall kan være en konsekvens av dette.  

• Ved ulykker gjelder det å handle raskt. 

• Ikke sett ditt eget liv i fare ved å forsøke å redde en annen person 

 

Drukningsulykke:  

1. Lokaliser personen og sørg for kontinuerlig observasjon.  

2. Få personen ut av vannet. Påse at du ikke utsetter deg selv for fare.  

Den druknede bør løftes ut av vannet i horisontalt leie (liggende).  

Forhindre at væske kommer ned i lungene dersom personen kaster opp. 

3. Videre handling er avhengig av personens tilstand. Se under for handling for ulike 

tilstander.  

4. Tilkall medisinsk nødhjelp på telefon 113.   

5. Varsle pårørende.  

6. Varsle iht. varslingsplan.  

 

Sterkt nedkjølt person (våken) 

1. Ta av vått tøy og skift til tørre og varme klær, evt. varme ulltepper. 

2. Søk ly for nedbør og vind. 

3. Få personen til å drikke varm, gjerne sukkerholdig drikke. 

 

Bevisstløs person som puster og har puls 

1. Ta av våte klær og bre rundt med varme ulltepper/varme klær. 

2. Legg pasienten i stabilt sideleie. 

3. Tilkall medisinsk nødhjelp på telefon 113. 

4. Ikke forlat personen, pass på at pust og puls er bra. 

 

Bevisstløs person uten pust og puls 

1. Tilkall medisinsk nødhjelp på telefon 113.  

2. Fjern klær fra brystkassen. 
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3. Sjekk at det er frie luftveier. Ikke forsøk å fjerne sjøvann fra luftveiene, det krever et 

sug. Tang og annet materiale fjernes med fingrene. 

4. Start livreddende førstehjelp (hjerte-lunge-redning). Ikke stopp før helsepersonell 

tar over.  

 

 

FOREBYGGENDE: Hva gjør du for å unngå situasjonen?  

 

• Gjør en vurdering av risikoen ved aktiviteten før den gjennomføres. Iverksett 

eventuelle tiltak for å minske risiko. Ved stor risiko – vurder å ikke gjennomføre 

aktiviteten.  

• Bruk redningsvest i båt, kano ol.  

• Ved vannsportaktiviteter skal det alltid være en voksenperson med erfaring i 

livredning og førstehjelp tilstede. Alle deltakere må være svømmedyktige.  

• Ved bading bør det alltid være en voksen som har ansvaret for maks ti personer. 

Vurder om unge deltakere skal bruke redningsvest ved bading.  

• Ha oversikt over antall deltakere og sjekk underveis i aktiviteten at alle er tilstede.  

 

 
 

https://nhi.no/forstehjelp/bevisstloshet/hjertelungeredning-voksen/


Kategori 3 – ULYKKE 

 

Tiltakskort 3-03 

Trafikkulykke 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du hendelser oppstår?  

 

1. Ta ledelse. Tilkall hjelp fra andre ledere/voksne.  

2. Sikre område. Stans trafikken om nødvendig, eller få noen til å dirigere den forbi 

(ikledd gul vest) – husk at kø kan gjøre det vanskelig for ambulansen å komme 

frem.  

3. Varsle medisinsk nødetat på telefon 113.  

4. Start førstehjelp. Ikke stopp før helsepersonell tar over. 

Sørg for frie luftveier. Hold hodet i ro ved nakkeskade. Stans store blødninger. I 

gang sett evt. hjerte- og lungeredning. Vurder stabilt sideleie.  

5. Fjern andre deltakere/tilskuere fra stedet. Vurder om området skal evakueres.  

6. Påse at en voksen er med i ambulansen. 

7. Varsle pårørende.  

8. Varsle iht. varslingsplan.  

9. Informer deltakere og dere pårørende om at det har vært en ulykke.  

10. Samarbeid med politi og andre profesjonelle om oppfølging og debrifing.  

11. Ved dødfall – se tiltakskort 3-07 Dødsfall.  

 

 

 

FOREBYGGENDE: Hva gjør du for å unngå situasjonen?  

 

• Gjør en vurdering av risikoen ved aktiviteten før den gjennomføres. Iverksett 

eventuelle tiltak for å minske risiko. Ved stor risiko – vurder å ikke gjennomføre 

aktiviteten.  

 

 
 



Kategori 3 – ULYKKE 

 

Tiltakskort 3-05 

Savnet person 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du om en person er savnet? 

 

1. Forsøk å få klarhet i hvor personen sist ble sett ved å raskt gå raskt igjennom dette 

med alle deltakerne. Forsøk å få oversikt over / avgrense området det sannsynlig 

at personen befinner seg i.  

2. Er situasjonen kritisk på en eller annen måte – varsle politi på telefon 112.  

Ved mistanke om at personen befinner seg i vann – se tiltakskort 3-02 Vannrelatert 

ulykke.  

Ved mistanke om alvorlig personskade (f.eks. høyt fall) – varsle medisinsk nødetat 

på telefon 113. 

3. Sett straks i gang leting.  

Lederne og de eldste medlemmene fordeler leteområdet mellom seg. Gå alltid to 

og to sammen! Avtal å samles minimum hvert 15. minutt.  

La minst én leder bli igjen med deltakerne. Disse holder seg i ro på avtalt sted.   

4. Etter 30 minutters leting, skal politiet kontaktes på telefon 112.  

5. Varsle pårørende.  

6. Varsle iht. varslingsplan.  

7. Overlat ansvaret for letingen til politiet og følg deres instrukser. Hvor og hvor lenge 

det skal letes avgjøres av politiet.  

 

 

 

FOREBYGGENDE: Hva gjør du for å unngå situasjonen?  

 

• Gjør en vurdering av risikoen ved aktiviteten før den gjennomføres. Iverksett 

eventuelle tiltak for å minske risiko. Ved stor risiko – vurder å ikke gjennomføre 

aktiviteten.  

• Ha deltakerlister tilgjengelig. Tell deltakerne underveis i aktiviteten.  

• Det anbefales å alltid være minst to ledere på samtlige aktiviteter.   

 

 



Kategori 3 – ULYKKE 

 

Tiltakskort 3-06 

Evakuering av stor 

menneskemengde 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du ved behov for evakuering av stor menneskemengde?  

 

Generelt og forberedelse:  

• Ved store arrangement skal møtested avtales på forhånd.  

• Ved store arrangement bør varslingslyd avtales på forhånd og formidles til 

deltakere (f.eks. varsling over høyttaleranlegg eller med gassdrevet signalhorn) 

• Ha deltakerlister tilgjengelig.  

• Utpek telleansvarlig.  

• Det er en fordel å utføre øvelser.  

 

Evakuering 

Ved hastverk bør punkt 1 og 2 skje samtidig.  

1. Varsle evakuering (f.eks. ved lydsignal som er avtalt på forhånd). Evt. samle 

deltakere/medlemmer og ledere for å gi instrukser om evakuering. 

Påse at evakuering går i motsatt retning av skadested/hendelsessted. Ved brann 

påse at evakueringen skjer mot vindretning.  

2. Varsle rette nødetat.  

3. Tell opp antall evakuerte. Gi beskjed til nødetater omgående dersom noen er 

savnet.  

4. Varsle iht. varslingsplan når mulig.   

5. Videre håndtering av situasjonen avhenger av hva slags situasjon det er. 

Samarbeid med politiet om videre håndtering, informasjonsdeling og kontakt med 

pårørende.  

 

 

 

 



Kategori 3 – ULYKKE 

 

Tiltakskort 3-07 

Dødsfall 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du om en person omkommer? 

 

1. Varsle medisinsk nødhjelp 113.  

2. Utøv livreddende førstehjelp til medisinsk personell tar over.  

3. Medisinsk personell avgjør om politiet skal varsles.  

4. Skjerme andre barn/ungdommer.  

5. Varsle iht. varslingsplan.  

6. Varsle pårørende. Be de komme til sykehuset / dit den forulykkede befinner seg.  

NB: Dødsfall varsles av politiet, ikke av 4H!  

7. Sikre ulykkesstedet.  

8. Påse at en voksen er med i ambulansen. 

9. Informer deltakere og dere pårørende om at det har vært en ulykke. Ikke si at det 

er en dødsulykke dersom pårørende til den forulykkede ikke har fått beskjed.  

10. Påse at ingen forlater arrangementet før situasjonen er gjennomgått.  

11. Samarbeid med politi og andre profesjonelle om oppfølging og debrifing.  

 

 

 

 



Kategori 4 – KRIMINELL HANDLING 

 

Tiltakskort 4-01 

Vold 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du om slike situasjoner oppstår?  

 

1. Forsøk å roe situasjonen / skille partene. Tenk egen sikkerhet. Sjekk om noen har 

stikk- og/eller slagvåpen. 

2. Dersom du ikke lykkes med punkt 1 – ring politi på telefon 02800 eller 112, 

avhengig av graden av hast.   

3. Fjern andre deltakere/tilskuere fra stedet.  

4. Kontakt pårørende. 

5. Varsle iht. varslingsplan.  

6. Ved personskade – se tiltakskort 1-02 Personskade.  

Ved dødsfall – se tiltakskort 3-07 Dødsfall.  

7. Ivareta både de involverte og de som var vitne til situasjonen. Påse at de involverte 

kan omgås videre uten fare for gjentakelse – hvis ikke må en eller begge parter 

(avhengig av situasjonen) sendes hjem.  

8. Ved alvorlig voldshendelse – legg plan for informasjon til deltakere og evt. deres 

pårørende, helst i samarbeid med politiet.  

 

 

 

 
 



Kategori 4 – KRIMINELL HANDLING 

 

Tiltakskort 4-02 

Seksuell trakassering 

og seksuelle overgrep 
 

 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

 

FORKLARING: Hva er seksuell trakassering og seksuelle overgrep? 

 

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for 

den oppmerksomheten rammer. 

 

Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som 

det ikke ønsker eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. 

 

 

 

HANDLING: Hva gjør du om slike situasjoner oppstår?  

 

Generelt 

• Om handlingen er synlig for deg som voksen – gå inn i situasjonen og stopp den 

før den utvikler seg.  

• I saker som gjelder grenseoverskridende seksuell atferd, seksuell trakassering eller 

seksuelle overgrep mot barn og unge, må det utvises varsomhet.  

• Lytt nøye, bekreft det du har hørt og opptre rolig. Vær en trygg og tydelig voksen.  

• Aldri lov å holde informasjon hemmelig.  

• Ta notater om mulig.  

• Varsle iht. varslingsplan – dvs. varsle beredskapsleder og avklar den videre 

håndteringen med han/henne.  

• Kontakt pårørende om personen er under 18 år. Om personen er mellom 16 og 18 

år bør kontakt med pårørende fortrinnsvis skje etter dialog med personen selv. Er 

personen over 18 år skal kontakt med pårørende skje av eller etter avtale med 

personen selv, så lenge han/hun er i stand til det.  

• Politiet skal varsles når det foreligger mistanke om grove overgrep som voldtekt, 

voldtektsforsøk eller andre mulige strafferettslige forhold hvor etterforskning kan 

være påkrevet. Politiet vil kunne koble inn barnevern og annet hjelpeapparat i 

saker som gjelder mindreårige. 
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• Den som opplever trakassering eller overgrep skal fortrinnsvis ivaretas av den 

han/hun først forteller det til, inntil foreldre/foresatte/pårørende, politi eller 

helsepersonell tar over.  

• Sørg for at alle involverte blir ivaretatt – både den krenkede og den som er 

mistenkt/anklaget og eventuelle andre involverte.  

 

Hvis du utsettes for seksuell trakassering eller seksuelle overgrep: 

Ta kontakt med en av disse:  

• En du stoler på (helst en voksen). F.eks. helsesøster på skolen. 

• Klubbrådgiver (A) i din klubb, regionleder i ditt fylke eller generalsekretær.  

• Overgrepsmottak, politi eller lege.  

 

Hvis du mistenker at noen utsettes for seksuelle overgrep: 

Ta kontakt med en av disse:  

• Hvis det ikke er akutt behov for å kontakte politiet skal det varsles iht. varslingsplan 

for å avklare håndteringen av situasjonen.  

• Ring politiet på 02800. Spør om å få snakke med noen som jobber med seksuelle 

overgrep mot barn (hvis det gjelder et barn). Følg instrukser/råd fra politiet.  

 

Voldtekt  

1. Den som får informasjon om seksuelt overgrep / voldtekt skal varsle iht. 

varslingsplan. Beredskapsleder på aktuelt nivå tar deretter over håndteringen av 

situasjonen.  

2. Prat med og ivareta personen. 

Lytt nøye, bekreft det du har hørt og opptre rolig. Vær en trygg og tydelig 

voksen. Ikke snakk lenger enn nødvendig, da det er bedre at politiet får 

pratet med personen før han/hun har pratet mye med andre. Aldri lov å 

holde informasjon hemmelig. Ta notater om mulig.  

Den som opplever overgrep skal fortrinnsvis ivaretas av den han/hun først 

forteller det til, inntil foreldre/foresatte/pårørende, politi eller helsepersonell 

tar over.  

3. Varle iht. varslingsplan og avklar den videre håndteringen av hendelsen.  

4. Kontakt pårørende. 

Kontakt pårørende om personen er under 18 år. Om personen er mellom 16 

og 18 år bør kontakt med pårørende fortrinnsvis skje etter dialog med 

personen selv. Er personen over 18 år skal kontakt med pårørende skje av 

eller etter avtale med personen selv, så lenge han/hun er i stand til det.  

5. Ring politi.  

Politiet skal varsles når det foreligger mistanke om grove overgrep som 

voldtekt, voldtektsforsøk eller andre mulige strafferettslige forhold hvor 

etterforskning kan være påkrevet. Politiet vil kunne koble inn barnevern og 

annet hjelpeapparat i saker som gjelder mindreårige. Det er viktig med rask 

varsling til politiet slik at åstedet og andre bevis kan sikres så tidlig som 

mulig for å unngå at viktige spor ikke går tapt og for at vitner skal kunne 

avhøres så raskt som mulig.  

6. Voldtektsmottak kontaktes.  

https://dinutvei.no/sok/tilbud?searchword=overgrepsmottak
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Både den som er utsatt for hendelsen og den som er mistenkt/anklaget skal 

til voldtektsmottak med mindre lege eller politi gir annen beskjed. Dette for å 

sikre bevis, gi oppfølging og behandling.  

Politi eller legevakten vil gi informasjon om nærmeste voldtektsmottak. 

7. Sørg for at alle involverte blir ivaretatt – både den krenkede og den som er 

mistenkt/anklaget og eventuelle andre involverte.  

8. Vurder om involverte bør forlate arrangementet. Personer som er involvert i en 

politisak som mistenkt/anklaget, bør sendes hjem fra arrangement. For 

utestengelse, se beredskapsplan kapittel 3.9. 

 

 

 

FOREBYGGENDE: Hva gjør du for å unngå situasjonen?  

 

• Frivillige som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold 

overfor mindreårige, må levere såkalt begrenset politiattest. Krav om politiattest 

kan virke forebyggende og kan således medføre at potensielle overgripere lar være 

å engasjere seg i organisasjonen.  

 

 
 



Kategori 4 – KRIMINELL HANDLING 

 

Tiltakskort 4-03 

Uvedkomne 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du om slike situasjoner oppstår?  

 

1. Bortvis personen fra stedet. Tenk på egen sikkerhet.  

2. Dersom henstillingen ikke fører frem – varsle politi på telefon 02800 eller 112 

(avhengig av hvor alvorlig/hastverk du anser det å være). Forsøk å følge med på 

hvor personen befinner seg til politi eventuelt tar over. Følg råd fra politiet.  

3. Fjern deltakere fra stedet de(n) uvedkomne befinner seg og vurder om evakuering 

bør iverksettes. Se tiltakskort 3-06 for evakuering.  

4. Varsle iht. varslingsplan.  

5. Kontakt pårørende. 

 

 

 
FOREBYGGENDE: Hva gjør du for å unngå situasjonen?  

 

• Ved store arrangement – bruk synlige deltakerbevis.  

• Ved store arrangement – ha vakthold.  

• Ved store arrangement – vurder behovet for å sperre av arrangementsområder.  

• Bevisstgjør ledere og vakter på unormal oppførsel, ukjent personer ol.  

 

 



Kategori 4 – KRIMINELL HANDLING 

 

Tiltakskort 4-04 

Barn/ungdom hentet 

av feil person 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du om hendelser oppstår?  

 

1. Varsle politi på telefon 112. Følg politiets råd.  

2. Skjerme de andre deltakerne.  

3. Varsle pårørende.  

4. Varsle iht. varslingsplan.  

 

 

 

FOREBYGGENDE: Hva gjør du for å unngå situasjonen?  

 

• Alle skal gi beskjed til arrangementsledelsen om de forlater arrangementet før det 

er slutt.  

• Ved store arrangement – ha vakthold.  

• Ved store arrangement – vurder behovet for å sperre av arrangementsområder.  

• Bevisstgjør ledere og vakter på unormal oppførsel, ukjent personer ol.  

 

 



Kategori 4 – KRIMINELL HANDLING 

 

Tiltakskort 4-06 

Terror 
 
Under følger generelle råd. Du må alltid vurdere situasjonen.  

Er du i tvil – kontakt alltid aktuell nødetat – brann 110, politi 112 eller medisinsk nødhjelp 113.  

Nøl aldri med å kontakte din overordnede (se varslingsplan) for å få råd / diskutere en sak.  

Se beredskapsplan kap. 3 for rutiner om informasjon, mediehåndtering ol., og kap. 5 for etterarbeid.  

 

HANDLING: Hva gjør du i en (mulig) terrorsituasjon?  

 

Terrortrussel:  

1. Få kontakt med vedkommende som har mottatt trusselen – skaff informasjon om 

selve trusselen. 

2. Ring politiet på 112 – orienter dem om situasjonen. 

3. Ta i bruk varslingsplan.  

4. Beredskapsleder og politiet foretar en vurdering av om arrangementet skal 

evakueres (bruk tiltakskort 3-06 Evakuering) eller eventuelt avsluttes.  

5. Ta hånd om andre deltakere/medlemmer på stedet. 

6. Kontakt pårørende.  

 

Terrorhandling (inkludert bombe/skyting):  

 

Når evakuering ikke er mulig  

1. Ring politiet på 112. Oppgi hvem, hva og hvor. Følg instrukser fra politiet.  

2. Hvis det ikke er opplagt at terrorhandling pågår - varsle deltakere om mulig.  

3. Om mulig – gå innendørs og lås dører. 

Innendørs: Unngå å bli sett i vindu/ dører – ligg på gulvet.  

Utendørs: Ligg ned på bakken bak gjenstander/trær. 

4. Ro ned de som er tilstede. Ikke tiltrekk dere oppmerksomhet. 

5. Vurder fortløpende om evakuering er mulig. 

6. Når mulig – ta i bruk varslingsplan.  

7. Samarbeid med politiet om videre håndtering, informasjonsdeling og kontakt med 

pårørende.   

 

Når evakuering er mulig 

Ved hastverk bør punkt 1 og 2 skje samtidig.  

1. Ring politiet på 112. Oppgi hvem, hva og hvor. Følg instrukser fra politiet.  

2. Samle deltakere/medlemmer og ledere – gi instrukser om evakuering. Bruk 

tiltakskort 3-06 Evakuering.  

3. Når mulig – ta i bruk varslingsplan.  

4. Samarbeid med politiet om videre håndtering, informasjonsdeling og kontakt med 

pårørende.  
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FOREBYGGENDE: Hva gjør du for å unngå situasjonen?  

 

Det anbefales å:  

• Bruke synlige deltagerbevis. 

• Sørge for tilstrekkelig vakthold. 

• Sperre av arrangementsområder. 

 

Ved store arrangement som landsleir / nordisk leir kan man rådføre seg med politi.  

 

 


