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Valdres
• Ca 17900 innbyggere
• 5406 kvadratkm.
• 16 mil fra sør til nord
• Ca 18000 hytter
• Mange overnattingssteder, også 

uten veiforbindelse vinterstid



Ressurser
• 4 døgnbiler 1 sør, 1 nord og 2 midt
• Tett samarbeid med andre nødetater
• Flere nabotjenester (også over HF grensene) 

innen rimelig tidsgrense..!!)
• Stor LV sentral
• LMS, med god kapasitet (RTG, senger osv…)
• LV sentral og LMS er samlokalisert sentralt på 

Fagernes, midt i dalføret





Struktur

• Flat struktur, ingen dedikerte innsatsledere
• Begynner implementering av ny veileder, i 

form av fagdager i siste halvdel av 2017 
(gjelder hele SI)



VASET 9/8-17
RIDEULYKKE

• 20 personer involvert, spredt utover et stort område.
• Melding om 6 skadde, mulig bruddskader og hodeskader
• Vanskelig og gjøre rede for alle involverte pga størrelse på området
• Tåke og dårlig vær ved ulykketidspunkt, stor fare for hypotermi



• 4 ambulanser direkte involvert innen 30 min.
• Ytterligere 2 ambulanser sendt til nærområde
• 3 helikopter fra NLA, 2 direkte på skadested, og 

ett landet på LMS, og bistod i pasientarbeid der
• 6 alvorlig skadde (bruddskader, hode og 

kuttskader) 2 til sykehus med NLA, resten med 
ambulanse

• 9 lettere skadde, behandlet på LV



• Ca 20 km fra skadested til LMS
• Stor mottakskapasitet ga mulighet for å 

kunne kjøre «skytteltrafikk» med skadde 
og etablere gode evakueringslinjer

• Tett samarbeid mellom brann og 
ambulanse på skadested, med transport 
av pasienter fra ulendt terreng

• LA bidro med sin legeressurs ute på 
skadested ift triagering





Nøkkelpunkt og suksesskriterier
• Tett samarbeid med andre nødetater og andre 

lokale helseressurser, godt kjennskap til 
hverandre (ledersamarbeid, ressursutnyttelse, 
biler, mannskap…..)

• Hyppige samøvelser, med særlig fokus på 
ledelse og ressursutnyttelse

• VLMS
• Kreativitet og lokalkjennskap/kunnskap




