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SAMLOK Drammen 



Dagens situasjon 



Fra SAMLOK til Samvirke 
 

 Prosjektet delt inn i tre: 
 

 Utarbeide felles utspørrings og handlingsverktøy 

 Ombygging 

 Opplæring/praktisk trening – Implementering 

 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startopplysninger 
1. Hvor er ulykken (kommune og sted)            
2. Hvilket telefonnummer ringer du fra?  
3. Hva har skjedd? 
4. Hvor lenge har personen(e) vært i vannet? 
5. Er personen(e) fremdeles i vannet? 
 

JA 
1. Er det flere involverte? 
2. Flyter forulykkede i 

vannskorpen? Is på vannet? 
3. Skjedde ulykken fra båt eller 

fra land? 
4. Hva er avstanden ut til 

forulykkede? 
5. Hva er vanndybden? 
6. Er det sterk strøm på 

stedet? 
7. Hva var den/de 

forulykkende kledd i? 
8. Svømmedyktige som kan 

redde? 
 

Brann 
1. Er kjøretøy involvert? 
2. Er båt tilgjengelig for dykkere? 
3. Vannføring i elven? 
 

Politi 
Vitner til 
hendelsen? 
 

”Samvirke i SAMLOK” 

Drukning 

 

 

 

 

 

NEI 
Helse overtar 
for videre 
utspørring og 
veiledning  
 

1. Er alle våkne 
og kan 
snakke? 

2. Fortsett 
utspørring og 
rådgivning ihht 
aktuelt 
oppslagskort i 
NMI. 

 

Varsling / vurder 
varsling av 

 

Trippelvarsling 
Varsle egne ressurser 
Talegrupper: 
1. På vei til hendelsen 
2. På stedet 
3. Tilbakemelding 

Avtal oppmøtested / 
adkomstvei 
Sikre GPS posisjon 
Landingssted for 
helikopter 
 
 

HRS   
Båt 
Politihelikopter 
 

Ambulanse / 
redningshelikopter 
Anestesilege 
Sykehus 
 

Redningsdykkere 
Båt 
 

 

1. En person finner referansepunktet (punkt på land) for å kunne angi nullpunktet 
for hvor ulykken skjedde. (Se beskrivelse på baksiden) 

2. Be vitner bli igjen på stedet til innsatspersonell ankommer 

3. Ikke utsett deg selv eller andre for fare ved redningsforsøk 
4. Samle alle i sikkert område dersom mulig 

5. Gjør plass for innsatspersonell (Eks: Flytte kjøretøy) 

Spørsmål Handling 

Avtal med innringer 

Utkast november 2014 
OPPHAVSRETT 
SAMLOK Drammen  

Brann i bolig 

Trafikkulykke 

Ulykker i tunell 

Bombetrussel 

Snøskred 

PLIVO 



Praktisk 
gjennomføring 





Førevaluering av oppdrag  
    - SAMLOK 
 



Hendelser 

 Tilfeldige utvalgte hendelser i tre kategorier: 

 Brann 

 Trafikkulykke 

 Drukning 

 

 Periode: januar – september 2014 

 To hovedtemaer: Tid og kvalitet 

 

 



Oppsummering førevaluering 

 Nesten tre minutter på å trippelvarsle 

 Nesten fem minutter på å varsle ressurser i alle tre etater 

 Kvalitet på utspørring og rådgivning har forbedrings 

potensiale spesielt på politi og brann  



Utfordringer 

 Holdninger/kultur 

 Endre arbeidsmetodikk 

 Vaner 

 Elektronisk verktøy 

 

 



Muligheter 

 Elektronisk verktøy 

 Se hverandres ressurser 

 Utalarmere hverandres ressurser 

 Teamarbeid  

 Lære av hverandre 

 Kontinuerlig forbedringsarbeid 

 

 



Takk for oppmerksomheten 


