
FINSEKURSET 

26. feb. - 6. mars 2022 
Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet 

 

Det er ikke et ekstremkurs, men vi gir deltakerne mye på kort tid. Teori og 

praksis, ulike prosesser, evalueringer, læring, samhandling, krevende, 

utfordrende og veldig givende.» 

Agnete H. Gilbakken, kursleder 

  



Velkommen til Finse! 
Norges Røde Kors inviterer med dette til et av landets viktigste lederkurs for alle som har 

lyst å lære ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet. 

Finsekurset har lange tradisjoner tilbake til 1959. Selv om kurset foregår i samme klima og i røffe 

omgivelser, slik det har gjort i alle disse årene, har metodene, utstyret og kompetansen endret seg i 

takt med tiden. En dyktig stab med godt kvalifiserte medarbeidere sikrer høyt faglig innhold og nyttig 

utbytte. Naturen og klima på Finse i februar/mars 1222 meter over havet sikrer realistiske og 

utfordrende forhold. 

Kursavgift: Kr. 12 000,- per deltager. Påmelding innen 25. november 2021. 

Kursavgiften inkluderer kost og losji på Finsehytta.  

 Full ut søknadsskjema her: https://forms.office.com/r/0HS2rv6wpK 
 
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med:  
Kursleder Agnete H. Gilbakken tlf. 917 88 560  
Kurskoordinator Paal Herland tlf. 464 123 00 eller Erlend Håheim tlf. 97155635 
 

«Du skal skjønne det som skjer med letemannskapene ute når du selv er 

inne i KO. Du skal merke hvordan det er å lede når du er trøtt» 

 Per Magne Eikeland, Fagleder Finsekurset 
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Kursets faglige oppbygging/inndeling 
 

Finsekurset er et helhetlig lederkurs. Prinsippene for god ledelse av redningsaksjoner under 

utfordrende forhold i vinterfjellet står i hovedfokus. Finsekurset er lagt til et sted og til en årstid som 

normalt vil skape en vær og klimamessig realistisk ramme for deltakerne. Kurset vil bruke disse 

mulighetene til å ha søk og redningsaksjoner i vinterfjellet som hovedfokus i de praktiske øvelsene.  

Målsetning med Finsekurset  

Hensikten er å utdanne kvalifiserte ledere for søk og redning i vinterfjellet til alle deler av 

redningstjenesten i Norge. 

Etter bestått Finsekurs skal du ta ledelse av redningsoperasjoner under vanskelige vinterforhold. I 

tillegg vil du være kvalifisert for å kunne: 

• Både forstå og anvende nødvendige holdninger, kunnskaper og ferdigheter for å løse 

tildelt oppdrag på en tilfredsstillende måte 

• Kunne ivareta sikkerheten til alt innsatspersonell i hele aksjonsperioden  

• Forstå samvirkeprinsippet og samarbeidet mellom aktørene i redningsverdikjeden  

• Forstå muligheter og begrensninger hos seg selv, egne mannskaper, andres mannskaper, 

klima, utstyr, teknologi, ekstern bistand (fly, helikopter, hund, snøscooter, etc.)  

• Forstå potensialet og begrensningene til personale og utstyr fra andre aktører i 

redningsverdikjeden 

 

Du kan forvente å lære mer om: 

• Ledelse av søk og redningsaksjoner 

• Redning av savnede som er funnet  

• Sikkerhet i alle faser av et oppdrag 

• Opptreden i vinterfjellet  

• Snøskred 

• Arbeid for/med pårørende  

• Arbeid for/med media  

• Etablere og drifte KO 

• Mange praktiske øvelser  

Det er vår erfaring at gjennomført og bestått Finsekurs gir deltagerne en god og solid plattform å 

jobbe videre fra og teller mye med når man blir vurdert for nye utfordringer i nye jobber og verv.  
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Pedagogisk ramme  

Kursprogrammet er utviklet gjennom mange år. Kurset har blitt og blir kontinuerlig justert for å sikre 

at deltakere tilegner seg det «siste nye» innen vintertjenesten. En viktig justering de siste årene er 

mer bruk av snøskuter på kurset. Men fremdeles skal en gå noe på ski og overnatte ute to netter i 

løpet av kurset. 

Finsekurset er oppgaveorientert og de fleste oppgavene løses i grupper, der deltagerne skifter roller.  

Før de praktiske oppgavene er det en teoretisk gjennomgang av relevant tema. Kurset har som mål å 

utvikle deltagernes personlige egenskaper og realkompetanse. Deltakerne skal vise klokt lederskap 

og skape gode løsninger i vanskelige situasjoner. Dette stiller store krav til deltagernes vilje og evne 

til aktivt å bidra i alle roller.  

Fordelingen i gruppene har som mål at sammensetningen blir slik at alle har noe å lære av hverandre. 

Det blir på kurset i 2022 kun tatt opp 25 deltagere (mot normalt 30), slik at alle skal kunne få 

maksimalt utbytte, samtidig som vi tar hensyn til den gjeldende pandemisituasjonen. Hvert lag har 

sin egen veileder gjennom hele kurset. Dyktige faginstruktører har ansvar for de ulike emnene. Egen 

øvingsstab har ansvar for alle praktiske øvelser.  

Alle instruktører, veiledere og medlemmer i stab har selv deltatt og bestått Finsekurset.                     

Deltakere fra hele redningstjenesten 

I tillegg til Røde Kors Hjelpekorps har Finsekurset de siste årene hatt deltakere fra Politiet, 

Sivilforsvaret, Hovedredningssentralene, Norske Redningshunder, Norsk Luftambulanse, Brann og 

redningsetater, andre offentlige etater eller andre som har interesse og behov for videreutvikling 

innen dette faget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav til deltakerne  

Eksterne deltakere må ha yrkesmessig eller frivillig tilknytning til redningstjenesten, eller over tid ha 

vist omfattende interesse for dette området.  



Deltakere fra Røde Kors må ha godkjent hjelpekorpsprøve og bestått kurset Lagledelse søk og 

redning vinter; LSOR vinter/vinter B eller tilsvarende. Alle søkere må besvare arbeidsoppgaver 

utsendt på forhånd på en tilfredsstillende måte.  

Alle søkere må være fylt 20 år når kurset starter. 

Evaluering av deltakerne  

Å lede redningsaksjoner under vanskelige vinterforhold er krevende, men ikke verre enn at mange 

kan passe i en slik rolle. For å sikre at deltagerne takler denne rollen etter gjennomført kurs, vil det 

gjennom hele kurset bli foretatt evalueringer av den enkelte.  

Deltakerne evaluerer seg selv, blir evaluert av andre fra gruppen og fra veileder/stab fra Finsekurset. 

Deltakerne vil få godt innblikk i vurderingen av seg selv og bli gitt råd og veiledning etter behov.   

Deltakerne får etter avsluttet kurs et kursbevis med bestått/ikke bestått inkludert poengsum for 

utførelse. Deltakerne blir vurdert ut fra følgende kriterium: 

• Basisferdigheter og vinterferdigheter 

• Lederegenskaper 

• Samarbeidsevner i KO 

• Forståelse og bruk av taktisk metode 

 

  



 

 

«Vi hadde utfordrende oppgaver og lærte mye hele tiden, nå føler jeg meg 

veldig klar til å bidra i en reell aksjon hvis det skulle bli behov for det» 

Bjørn Åge Fjeset, kursdeltaker 2016 

 


