
 

Skredkortene til Norges Røde Kors har eksistert siden siste halvdel av 1980-tallet. Opprinnelig ble de 

utarbeidet lokalt i Rogaland som Tiltakskort; enkle sjekklister for operativ bruk. Kortene ble tatt i bruk 

av flere skredmiljøer, som gjorde egne tilpasninger og endringer. Flere kort kom til.  

I 2004 ble det besluttet å ha samme skredkort over hele landet, med Ressursgruppe Skred som 

redaktør og faglig ansvarlig.  

I 2007 ble det startet et arbeid med felles retningslinjer for innsats ved snøskredulykker på tvers av 

organisasjonene i redningstjenesten. Arbeidet resulterte i at Nasjonalt Redningsfaglig Råd godkjente 

«Retningslinjer for Redningstjeneste ved Snøskredulykker» i mars 2012. Et av momentene   som 

vektlegges er felles metodesett på skadestedet. I retningslinjene er i metodesettet stort sett hentet 

fra skredkortene. 

Skredkortene har blitt jevnlig oppdaterte, enkeltkort er endret og nye kort har kommet til, men 

formatet har vært relativt likt de siste 10 årene. De nye kortene er den første fullstendige revisjonen 

som er gjort siden kortene ble nasjonale. 

Det har blitt mange kort med forskjellig formål og et mål ved revisjonen vært å ha en tydeligere 

tematisering, basert på formålet med kortet. Noen av kortene er aksjonskort/tiltakskort og mer 

stikkordsmessige, andre er noe mer utfyllende og tiltenkt kurs og opplæring. Dette er visualisert med 

ulik fargekoding på ulike typer kort: 

Farge kanting Tema 

Rød Førsteinnsats 

Gul Søksformer 

Grønn Organisering, funksjoner utenfor skredet 

Oransje Pasientbehandling 

Blå Ledelse 

Hvit Ferdsel, til kursbruk 

 

Format: Tiltenkt utskrift i «booklet» fra pdf format, og tilpasset bruk som hefte (marg og tittel). 

Kortene er leselige i «bankkort»størrelse. 

Skredkortene er med "Creative Commons" (CC) lisens . Dvs de kan kopieres,  brukes, distribueres 

fritt, men ikke selges. Mottaker kan tilpasse til eget formål (f.eks sette kortene inn i egne formater 

eller prosedyrepermer, med egen logo).  

Forslag til endringer kan meldes til Ressursgruppe skred i Norges Røde Kors Hjelpekorps 

hjelpekorps@redcross.no 

De reviderte skredkortene blir presentert på IKAR ettermøte og skredkonferansen i Trondheim. De vil 

være tilgjengelige for nedlasting på rodekors.no/skred 

November 2015, 

Kim Sviland 
for Ressursgruppe Skred  

mailto:hjelpekorps@redcross.no


 

 

 

Nr Tittel Tema Endring/kommentar 

1-27   Layout, språklig forenkling 

1 Oversiktsillustrasjon  Referanser til andre kort er 
fjernet 

2 Risikovurdering 1 Utrykning 
Førsteinnsats 

NY, basert på «Operativ 
risikovurdering»  3 Risikovurdering 2 

4 Ankomst, førsteinnsats Enklere språk, tiltakskort 

5 Ankomst, førsteinnsats 

6 Helikopter, sikkerhet Søkemetoder Ny illustrasjon, enklere språk 

7 Helikopter, søk  

8 SM søk Ny illustrasjon, generisk 
metodikk 

9 Søkestang søk  

10 Recco søk Revidert etter innspill fra Recco 

11 Hundeekvipasje søk  

12 Organisering, generelt Ytre organisering Vurdering av behov, samling av 
generelle krav til organisering 

13 Depot, 
klargjøringsområde 

Funksjonene er delt på flere kort 
for å kunne deles ut til mannskap 
som får disse oppgaven/rollene 
under aksjon 

14 Skredvarsler 

15 Telleport 

16 Sapl Mannskap 

17 Sapl Skadde, AKP, døde 

18 Framgraving Pasientbehandling Tydeligere, ny illustrasjon 

19 Primærundersøkelse Harmonisert med 
førstehjelpsopplæring 

20 Flytskjema 
pasientbehandling 

Oppdateres ihht ny IKAR retn 
linje 2015 

21 KO, innsatsleder Ledelse Sikkerhet tydeliggjort 

22 Fagleder, NK  

23 Skredfaregradskala Ferdsel 
Kursbruk 
 

Siste utgave fra Varson 

24 Skredfarevurdering NGI  

25 3X3 filtervurdering  

26 Telefonliste Fylles ut lokalt 

27 Innholdsregister  NY 

 

 


