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Aksjonsledelse søk og redning 
(ASOR)  

12. - 16. september 2018 

 

 
 

 
 
 

Alt personell som i fremtiden skal ha ansvar for å lede  
søks- og redningsaksjoner som ikke krever  

spesialiserte redningsteknikker bør ta kurset  
«Aksjonsledelse søk og redning». 
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FAGFELTET SØK ETTER SAVNET PÅ LAND ER I STERK ENDRING  
Den norske redningstjenesten er i endring med tanke på beste praksis for hvordan søk skal 
planlegges og gjennomføres.  
 
ASOR bygger videre på opplæringsprogrammet «Lagledelse søk og redning», og har som mål å 
utdanne kvalifiserte aksjonsledere innen søk og redning. Kurset har hovedvekt på fasen «hurtigsøk» 
(fase 1) basert på den nasjonale veilederen for søk etter savnet på land (heretter kalt veilederen).  

 
 
TID OG STED 
Kurs i «Aksjonsledelse søk og redning» vil bli arrangert 12.-16. september 2018 på Merket ferie- og 
kurssenter i Valdres i Oppland.   
Kurset starter kl. 09.00, og innsjekk og registrering bør derfor skje i løpet av tirsdag 11. september. 
 

 
MÅLSETTING 
Målet med kurset er å utdanne kvalifiserte aksjonsledere for søk og redning på land. Etter 
endt kurs skal deltakerne være i stand til å:  
 

1. Lede hurtigsøk etter savnet på land (fase 1) 
2. Lede henteoppdrag på land uten spesialiserte redningsteknikker 
3. Bidra til gjennomføring av søk basert på formell søksplanlegging (fase 2 og 3) 
4. Kunne enhetlig ledelsesmodell for søk etter savnet på land 
5. Samvirke med andre parter innen redningstjenesten på en hensiktsmessig måte 

 
 
DELTAGERNES FORUTSETNINGER 
Deltakerne skal før opptak til Aksjonsledelse søk og redning (ASOR) ha bestått «Lagledelse søk og 
redning» (LSOR),” Ettersøkningsledelse barmark” på distriktsnivå (B-sommer) eller ha tilsvarende 
kompetanse. Søkeren skal også beherske orientering og ha gode ferdigheter innen samband. Det er 
en fordel at søkeren har en spesiell interesse når det kommer til søks- og redningsarbeid. Søkere må 
ha fylt 20 år, ha gyldig hjelpekorpsprøve og bør også ha opparbeidet seg aksjonserfaring som 
søkemannskap eller lagførere før de søker.  
 
Eksterne deltakere vurderes etter samme kriterier som Røde Kors medlemmer med utgangspunkt i 
tilsvarende kompetanse dokumentert som kurs og arbeidserfaring. Husk å dokumentere kurs og 
erfaring innen ledelse, operativt og taktisk arbeid i felt, førstehjelp samt annet du finner relevant for 
vurdering av opptak til kurset.  
 
Før kurset sendes det ut et arbeidshefte med oppgaver som må besvares med tilfredsstillende resultat 
for å kunne delta på kurset. 
 

PROGRAM  
Kurset skal gi deltakerne nødvendige holdninger, ferdigheter og kunnskaper til å kunne lede et 
hjelpekorps i søk- og redningsinnsats under ulike forhold. Det legges derfor vekt på 
lederskapsopplæring, planlegging, organisering og gjennomføring av ulike aksjoner, med særlig vekt 
på søk etter savnet i innledende fase (hurtigsøk) samt henteoppdrag.  
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Kursdeltakerne skal gjennom følgende temaer: aksjonsledelse, taktisk vurdering og planlegging, 
hurtigsøk, redningsledelse og ettersamtale. Det blir mange praktiske øvelser der deltagerne får satt 
teori i praksis gjennom å betjene KO og lede mannskaper under aksjoner, deriblant søk etter savnet og 
henteoppdrag. Deltakerne vil få kontinuerlig oppfølging av dyktige veiledere.  
 

BESTÅTT/ IKKE BESTÅTT 
Deltakerne blir vurdert under kurset og får etter avsluttende øvelse et kursbevis med bestått/ikke 
bestått. Deltakerne blir vurdert ut fra følgende kriterier:  
 

• Basisferdigheter 

• Lederegenskaper 

• Samarbeidsevner i KO 

• Evne til å lede hurtigsøk etter savnet på land (fase 1) 

• Evne til å lede henteoppdrag på land uten spesialiserte redningsteknikker 

 

KURSKONTINGENT  
Deltakeravgift for eksterne søkere er kr 6600, – pr. deltaker.  

Kontingenten dekker kursavgift, kost og losji.  

 
PÅMELDING og FRISTER 
Meld deg på "Aksjonsledelse søk og redning" ved å gå inn på 
http://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=44656 
 
Eksterne søkere går inn på "Andre" og opprette en bruker. Påmelding og oppretting av bruker er 
samme prosess. 
 
Søknadsfrist: 15. mai 2018. 
 

MER INFORMASJON  
Ønskes det ytterligere opplysninger, ta gjerne kontakt med Røde Kors Hjelpekorps ved Heidi Vigerust 
på epost heidi.vigerust@redcross.no – evt. tlf. 93870881. 
 

 
Merk av i kalenderen, og meld deg på kurset nå.  

 

VELKOMMEN TIL ASOR PÅ MERKET! 

http://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=44656
mailto:heidi.vigerust@redcross.no

