
Håndbok for redningstjenesten

Et moderne samfunn vil ikke kunne fungere uten

en effektiv redningstjeneste, det viktigste grunnlag

for vår redningstjeneste er at den forvalter noe av det

mest sentrale i vår kultur; respekten for menneskelivet

og solidariteten oss imellom når noen trenger hjelp

Justisdepartementet, 2002



Kompleks samhandling

Redningstjenesten i Norge er ingen organisasjon, men en funksjon. Ingen 

institusjoner alene kan makte denne oppgaven. Samvirke mellom 

offentlige, private og frivillige ressurser står derfor som et helt sentralt 

prinsipp for redningstjenesten. 



Mandat 
1. Utarbeide en overordnet håndbok for redningstjenesten i tråd med kgl.res. av 19. juni 2015 

Organisasjonsplan for redningstjenesten, og tilhørende instrukser og mandater. 

2. Håndboken skal inneholde en overordnet beskrivelse av prinsipper, regler, roller og ansvar 

for de ulike etatene og organisasjonene som er sentrale aktører i redningstjenesten. Håndboken 

skal ikke gi detaljert beskrivelse av faglige oppgaver hos de ulike aktørene utover å gi en kort 

beskrivelse og henvise til det som finnes av planer, rutiner eller standarder hos disse. 

3. Utarbeide felles begrepskatalog for redningstjenesten hvor nøkkelbegreper knyttet til ledelse, 

samhandling og utøvende redningstjeneste beskrives. 

4. Der det er aktuelt skal det innarbeides henvisning til prosedyrer og operative konsepter i 

håndboken, for eksempel PLIVO (Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående 

livstruende vold), Nasjonal veileder for masseskadetriage, Politiets beredskapssystem, Veileder 

for redningstjenesten ved søk etter savnet person på land og Nasjonal veileder for 

helsetjenestens organisering på skadested. 

5. Utarbeide en anbefaling om opplæring og implementering av håndboken hos aktørene i 

redningstjenesten. 



Arbeidsgruppe 

Stein Solberg Hovedredningssentralen, Prosjektleder

Ole Petter Parnemann Politidirektoratet

Willy Skogstad Helsedirektoratet

Andreas Urdal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Marianne Aasgaard Språkrådet

Yngvi Eggertson Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum

Lars Sørsdal Sivilforsvaret

Jon Halvorsen Innleid prosjektkoordinator, Hovedredningssentralen

Per Olaf Torkildsen Spesialrådgiver, Hovedredningssentralen



Prosess 
1. Oppstart i juni 2017

2. Åpen prosess med bred forankring 

3. Nasjonalt redningsfaglig råd og redningsledelsen ved de to 

hovedredningssentralene har vært referansegrupper 

4. To runder med skriftlige innspill 

5. Eget høringsmøte med politiet/LRS  (stabssjefer og planleggere)

6. Alle innspill er innarbeidet – vi har jobbet for å skape bred konsensus

7. Etatene har beskrevet seg selv

8. Departementsforeleggelse i sommer og fram til 1.9

9. Endelig produkt godkjent og presenteres her i dag 

Enormt mange – også her i salen – har bidratt til denne håndboken!



Bakteppe 

• Utkast fra 2008  

• Ny Organisasjonsplan for redningstjenesten med 

tilhørende instrukser og mandater

• Store hendelser i perioden, med kanskje 22.7 som den 

som kaster lengst skygger (masseskadetriage, PLIVO, 

veileder for søk etter savnet…etc)

• Nødnett

• Digitalisering (SAR rapport system, ressursregister….)

• Veileder for søk etter savnet person på land, 

retningslinjer for førsteinnsats i skred



Hvordan forstå boken: 

• Den er normativ 

• Målgruppen er enorm

• Praksis, fag og regelverk møtes

• Stort sett beskrivende, men også tidvis på 

utviklingssiden

• Felles referanse for vi som kan modellen i 

dag, innføring for de som trenger å forstå den

Dette er vårt felleseie!



Vårt felles rammeverk er snart på plass

Nivå 1

«strategisk 

nivå/systembeskrivende»

Nivå 2

«operasjonelt/faglig nivå –

faglig normerende»

Nivå 3

«taktisk nivå»



Samvirkeprinsippet  - Hvem «eier» hendelsen

På den ene siden: 

Tydelig på roller, ansvar og myndighet. 

På den andre siden: 

Samvirke som et premiss for at redningstjenesten skal 

fungere. Betyr at man må kjenne hverandre og fungere 

sammen og rett som det er kunne løse oppgaver også 

utenfor primært sektoransvar.

Samvirke er en forpliktelse til å legget til rette for, trene 

og teste at de ulike ressursene og kapasitetene fungerer 

sammen på en hensiktsmessig måte.



Felles ansvar 



Koordinering - sømløst skalerbar modell



Integrert modell (sjø – land – luft) 



Ledelse i innsatsområdet

• Soneinndeling 

• Sektorisering 

• Fagleder søk – fagleder skred - andre



Begrepskatalog

• Fire lister

• Liste over forkortelser

• Liste over termer i redningstjenesten

• Liste over engelske termer 

• Liste med navn og forkortelser på aktørene i 

redningstjenesten 

• Digital løsning kommer 

• Lojalitet til et felles sett med ord og faguttrykk

• Kontinuerlig oppdatering



Planen videre 

Nå må dette dokumentet ut hos aktørene og tas i bruk!

• LRS turne

• Tar imot alt av invitasjoner

• Tar kontakt med utdanningsinstitusjoner 

• Sender ut trykt og digital versjon de neste ukene – til alle! 

Arbeidsgruppen består og vi tar i mot innspill løpende

Vi kommer til å høste erfaringer fra bruk på en systematisk måte når vi nærmer oss revisjon

Revisjon om tre år

Innspill: redningshandboken@jrcc-stavanger.no


