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Rådsmøte i Norsk Fjellsportforum, 10. november 2020 

 

 

Det kalles inn til rådsmøte i Norsk Fjellsportforum, tirsdag 10. november 2020 kl. 19:00. Møtet var planlagt 

å gjennomføres i tilknytning til Fjellsportkonferansen i Sogndal, men siden denne er avlyst vil rådsmøtet bli 

i digitalt format via tjenesten Zoom. Informasjon om pålogging vil publiseres på http://fjellsportforum.no/ 

noen timer før møtestart.  

Alle medlemmer i Norsk Fjellsportforum som har betalt medlemsavgiften for 2020 har stemmerett på 

rådsmøtet. I saker der det skal gjøres vedtak, kreves simpelt flertall av de frammøtte stemmer. En 

organisasjon kan ved skriftlig fullmakt la seg representere av en annen organisasjons representant på 

rådsmøtet og avgi stemme ved samme representant i alle saker som kommer opp på rådsmøtet. Ingen 

representant kan ved fullmakt representere mer enn en organisasjon foruten den man møter for. 

Rådsmøtet er beslutningsdyktig når1/3 av de stemmeberettigete organisasjonene er til stede. 

Det er ingen deltakeravgift for møtet. Vi ber som vanlig om en tilbakemelding på hvor mange som stiller 

fra hver arrangør/medlem. Ta gjerne kontakt med post@fjellsportforum.no dersom dere har spørsmål.  

Vel møtt til årets rådsmøte! 
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Saksliste for Norsk Fjellsportforums rådsmøte 2020 

Sak RM 1/20  Godkjenning av innkallingen 
    
Sak RM 2/20  Opprop   
   
Sak RM 3/20  Valg av møteleder  
 
Sak RM 4/20  Styrets orienteringer 

1 Årsmelding for 2020      
  2 Forslag til arbeidsplan for 2021. 

3 Regnskap for 2020, budsjett 2021. Presenteres på rådsmøtet.   
  4 Nytt styre: 

Norsk Fjellsportforums styre oppnevnes av de NF-godkjente arrangørene, jf. § 5 i 
vedtektene og 2 i styrevedtektene. DNT og NKF utpeker sine styrerepresentanter 
i de respektive valgte organer. De øvrige arrangørmedlemmene i NF 
gjennomfører valg og utpeker sine to felles styrerepresentanter. 

 
Vedlegg: 
Sak RM 4 - 1/20: Årsmelding 2020, inkludert rapport fra klatre- og brekomiteen 
Sak RM 4 - 2/20: Arbeidsplan 2021 
 
Sak RM 5/20  Revidering av breinstruktørutdanning  
 
Vedlegg: 
Sak RM 5/20 Revidering av breutdanningene 
 
    
Sak RM 6/20  Førstehjelp nytt fagområde  
 
Vedlegg  
Sak RM 6/20 Førstehjelp nytt fagområde 
NF Dagskurs førstehjelp for friluftsliv 
NF Grunnkurs førstehjelp for friluftsliv 
NF førstehjelpsinstruktør 1 
Kursprogram NF førstehjelpsinstruktør 1 
 
      
Sak RM 7/20  Nasjonal Standard for instruktører, fører og kursarrangører i fjellsport 
 
Vedlegg  
Sak RM 7-1/20  Endringsforslag NF-standarden  
   
Sak RM 8/20  Sikkerhetskomiteen oppsummerer siste års registrering av ulykke  
      
 



 

 

Årsmelding for Norsk Fjellsportforum 2020 

 

Styremedlemmer i 2020  

Andre kursarrangører (AK):  Philip Toney (for Fjellorama/Tau AS), Linda Hallandvik 

(for Høyskolen på Vestlandet; til mars) og Thor Espen 

Fugelsøy (for Høyskolen på Vestlandet; fra mars) 

Norges Klatreforbund (NKF):  Odd Magne Øgreid og Hanna Bugge 

Den Norske Turistforening (DNT):  Bjørn Balle og Sindre Haslene-Hox 

Styreleder i året 2020:   Sindre Haslene-Hox 

Daglig leder:    Roger Bareksten 

 

Sekretariat og styremøter 

DNT huser fortsatt sekretariatet for Norsk Fjellsportforum (NF). Roger Bareksten har vært 

styrets sekretær og daglig leder, mens Anette Olsen har bistått med søknadsbehandlingen og 

kommunisert med komiteene.  

NF har siden sist rådsmøte hatt seks styremøter, hvorav 2 fysisk. 

 

Nettsider / Nyhetsbrev / Facebooksider 

NFs nettside ligger på domenet www.fjellsportforum.no. Her finnes informasjon om NF, 

oversikt over medlemsorganisasjoner og instruktørregisteret, og sentrale dokumenter som 

Nasjonal standard, Metodesett, Instruktørveiledning, kursmalene og Etikkdokumentet som ble 

utarbeidet og presentert i fjor. Det er et mål at alle kvalifiserende kurs skal være å finne i vår 

felles kurskalender på nettsiden.  

 

Sekretariatet sender ut elektroniske nyhetsbrev til våre medlemmer, og oppdaterer egne 

facebooksider ved behov. Samlet sett gir disse tre kommunikasjonskanalene gode muligheter 

for publisering av nyheter og å holde kontakt med medlemmene / arrangørene. I tillegg 

disponerer NF domenet www.fjellsportkonferansen.no, og dette er hovedkanalen for 

kommunikasjon av Fjellsportkonferansen, som arrangeres annethvert år. Det finnes også en 

egen lukket diskusjonsgruppe på Facebook for NF- godkjente instruktører: 

https://www.facebook.com/groups/324028411382375/ . Siden brukes og administreres av 

enkeltpersoner og styremedlemmer, og skal gjøre informasjonsdeling mellom instruktører 

enklere. 

 

Konsekvenser av pandemien 

2020 har vært et annerledes år. Arrangørene har hatt mindre aktivitet, og styret har ikke hatt 

fysiske møter siden januar. Styret vedtok i april at konsekvenser av redusert aktivitet 

inneværende sesong ikke skulle gå ut over kvalifiseringsløp eller godkjenningsperioder, og gir 

1 års forlengelse av alle kvalifiseringsløp ved søknad og begrunnelse i pandemien.  

 

Nasjonal standard 

I løpet av 2020 har styret vedtatt mindre endringer i Nasjonal Standard, som presenteres for 

årsmøtet og innlemmes fra 2021. Endringene har vært om at grunnkurs og videregående kurs 

skred ikke er nødvendig gjennomført for opptak til metodekurs (prekvalifisering) skred; en 

presisering i arrangørs forpliktelser; prekvalifisering for personer som tidligere har bestått 

instruktørkurs; regodkjenningskrav; og at program for instruktørseminar ikke behøver 

styrebehandles. 

 

  

http://www.fjellsportforum.no/
http://www.fjellsportkonferansen.no/
https://www.facebook.com/groups/324028411382375/


 

 

Styrke førstehjelpskompetansen hos instruktører 

NF-standarden stiller i dag følgende krav til førstehjelpskompetanse hos instruktører:  

gjennomført   førstehjelpskurs   i   løpet   av   siste   tre   år, minimum   

tilsvarende   Norsk Førstehjelpsråds ”norsk grunnkurs i førstehjelp” 

Dette kurset er et basalt 6-timers førstehjelpskurs som ikke setter søkelys på de utfordringene 

en instruktør kan komme bort i dersom det skjer ulykker til fjells. Det har over tid vært et 

ønske om å styrke førstehjelpskompetansen for våre instruktører. Undersøkelser som er gjort 

viser at det ikke finnes noen standardisert kursing i førstehjelp som er relevant for friluftsliv. 

Parallelt med dette har DNT fått utviklet et førstehjelpskurs med fokus på å gi førstehjelp i 

fjellet. Redningsmennene og NF-instruktørene Jonas Langseth og Magnus Wethal har 

utarbeidet et forslag til hvordan førstehjelp kan innføres som fagfelt i NF. Forslaget ble 

presentert for NF-styret, som ble overbevist om at dette initiativet både vil styrke 

førstehjelpskompetansen hos våre instruktører, samt gi et standardisert grunnkurs for 

førstehjelp i fjellet også for de som ikke nødvendigvis er instruktører. Forslaget løftes opp for 

Rådsmøtet. 

 

Finansiering av NF og etablering av strategigruppe 

DNT og NKF ble på møte våren 2019 enige om å videreføre finansieringen av NFs 

sekretariat. En forutsetning for dette var at det skulle opprettes en strategigruppe som skulle 

utrede NFs rolle i et lengre perspektiv, se på sammensetningen av styret, samt se på hvordan 

NF kunne bli mer økonomisk uavhengig av DNT og NKF. Strategigruppen ble oppnevnt av 

representanter fra DNT, NKF, Andre Kursarrangører og Høyskolene, men har ikke greid å 

levere noe til Rådsmøtet i år. Mandatet videreføres for neste år.  

 

Instruktørregister 

NFs instruktørregister er et viktig verktøy for å administrere instruktørgodkjenninger. Det har 

i flere år vært et uttalt ønske å få på plass et digitalt behandlingsverktøy, som gjennom et 

tilpasset nettbasert brukergrensesnitt skulle forenkle alle søknadsprosesser og redusere det 

administrative arbeidet for både arrangører og administrasjon. DNTs administrasjon og NKF 

har i løpet av året engasjert et firma til å lage løsningen, og en eierskapskontrakt ble signert 

høsten 2020. Den tekniske løsningen er i rute og planlagt lansert januar 2021. Styret har dette 

året jobbet mye med kravspesifikasjon og funksjonalitet som at søker må gjennomgå 

sjekkliste for alle vedlegg; komiteene vil få generert e-post om at ny søknad er registrert og 

påminnere når vurderingsfrister nærmer seg. Det vil også bli enklere å få ut rapporter om 

antall søkere og antall gyldige godkjenninger.  

 

Styret har utarbeidet nye søknadsskjema og loggbok for søknader til instruktørkurs, etter 

innspill fra komiteene. Disse er publisert på nettsidene og vil være kompatible med 

instruktørregisteret.  

 

Komiteer 

NF har i 2020 hatt følgende tre komiteer: en klatrekomité, en skredkomité og en brekomité. 

Fagkomiteene har en viktig rolle i NFs arbeid. Styret har i løpet av året revidert komiteenes 

mandater, og planlegger et dialogmøte med komiteene.  

 

Klatrekomiteen har vært ansvarlig for godkjenning av søknader til instruktørkurs, 

godkjennings- og regodkjenningssøknader. I 2020 har klatrekomiteen bestått av Una Flaata, 



 

 

Bjørn Balle og Nils Rune Birkeland (leder). Styret ved Hanna Bugge bisto for Nils Rune i en 

periode han var utilgjengelig.  

 

Skredkomiteen har vært ansvarlig for godkjenning av søknader til instruktørkurs, 

godkjennings- og regodkjenningssøknader, i tillegg til innplasseringssøknader. Skredkomiteen 

har hatt utskiftninger og består per i dag av Stig Anton Hordvik, Rune Sørensen, Håvard Lium 

og Sigbjørn Ytrehus. 

 

Brekomiteen har vært ansvarlig for godkjenning av søknader til instruktørkurs og 

regodkjenningssøknader. Brekomiteen har i 2020 bestått av Jakob Fink, Jonny Kvistad og 

Knut Ådne Findreng (leder). 

 

 

Breutdanningen 

Styret har registrert at det over tid er minkende antall søknader til utdanningen på bre. 

Revisjonen av brestigen i 2015 hadde ikke ønsket effekt, og vi ønsker nå se på alternative 

løsninger som vil presenteres for Rådsmøtet.  

 

Samarbeid 

Styret har gjennomført det årlige dialogmøtet med NORTIND.  

 

Rådsmøtet og fjellsportkonferansen 

Norsk Fjellsportforums styre har som mål å arrangere NFs fjellsportkonferanse hvert år det 

ikke arrangeres skredkonferanse. Rådsmøtet legges i tilknytning til disse to konferansene. I år 

hadde Høgskolene tatt på seg arrangementet og temaet skulle være om opplæring og 

utdanning i fjellet. På grunn av pandemien ble det ikke noe av denne konferansen, og 

Rådsmøtet arrangeres i stedet som en videokonferanse.  

 

Årsbrev og rapportskjema 

Årsbrev og rapportskjema sendes arrangørene primo mars hvert år. For 2019 har kun én 

arrangør levert rapport. Det henstilles til at arrangørene leverer inn rapport for 2020 innen 1.4 

2021. 

 

Økonomi 

Årsavgiften for arrangører er fortsatt satt til kr. 3000,-, mens medlemsavgiften er kr. 750,-. I 

2020 er regodkjenningsavgiften for instruktørgodkjenninger på nivå 1 og nivå 2 hhv. kr. 450,- 

og kr. 550,-. Det er også innført et administrasjonsgebyr på kr 300,- for nye godkjenninger i 

databasen. Alle avgifter tilknyttet instruktørgodkjenningene inkluderer produksjon og 

utsending av instruktørkort. Styret vil innføre en søknadsavgift på kr. 250,- for søknader til 

instruktørkurs når elektronisk system for søknadsbehandling er på plass. Dette er begrunnet 

med at søknadsbehandling er det som genererer den største arbeidsmengden for NFs 

administrasjon.  

 

 

For styret i Norsk Fjellsportforum, 27.10.2020, 

 

Sindre Haslene-Hox  

styreleder 

 

Vedlegg: Rapporter fra fagkomiteene 



 

Årsrapport brekomiteen 2020 

 

Bakgrunn: 

NFs brekomite ble opprettet høsten 2013 med formål å være et brefaglig organ for styret i 

Norsk Fjellsportforum.  

 

Sammensetning: 

Komiteen har ikke hatt endringer i sammensetningen i år.  

Komiteens deltagere er dermed fortsatt: 

 Knut Ådne Findreng (leder) 

 Jakob Fink 

 Jonny Kvistad 
Samtlige er godkjent som breinstruktør 2, evt. med videre opprykk til fjellkursleder. 

 

Virke: 

Komiteeens virke i perioden har bestått av søknadsbehandling; opptakssøknader til 

metodekurs, søknader om regodkjenning, samt søknader om innplassering etter avtale med 

høgskole/universitet (USN). Opptak til veilederkurs håndteres normalt av arrangørene, der 

kun tvilstilfeller kan sendes komiteen.  

 

Søknadsbehandling: 

Totalantallet søknader er likt med fjoråret. Det må likevel nevnes at søknader til metodekurs 

har fortsatt den nedadgående trenden, mens antallet regodkjenningssøknader har gått noe opp. 

Av de kvalifiserende kurs som har vært annonsert på NFs sider har det også kun vært 

deltakere til ett metodekurs, øvrige har etter det komiteen kjenner til vært avlyst. Det ble med 

andre ord ikke arrangert åpent veilederkurs i år. Utover dette er imidlertid komiteen kjent med 

at andre arrangører har arrangert kurs som vil kunne lede frem mot NF-godkjenning.  

 

Oversikt over søknadsbehandling per 06.10.2020  (i parentes tall fra 2019 i svart, tall fra 2018 

i grønt, tall fra 2017 i blått, tall fra 2016 i rødt) 

Instruktørkurssøknader Innkomne  
Innvilget 

 
Avvist 

 

Under 

beh. 
  Kommentar  

Metodekurs bre 

10 (12) 

(17) (22) (19

) 

7 (8) 

(12) (15) (17

) 

 3(4) 

(5) (6) (2

) 

 
 

Pilot - metodekurs bre 
for klatreinstruktører 

0 (2) 0 (0)  
0 (2) 

 
  

Veilederkurs bre 
0 (0) 

(0) (0) (13) 

0 (0) 

(0) (0) (10) 

 

0 (0) 

(0) (0) (2

) 

 

0 

(0) (0) (1) 
 

Regodkjenningssøknade

r 
 

  

    

Breinstruktør 1 
11 (5) 

(9) (15) (13) 

9 (4) 

(9) (13) (9) 
2 (1)  

0 (0) 

(0) (2) (4)  

Breinstruktør 2 
0 (0) 

(3) (1) (2) 

0 (0) 

(3) (1) (1) 
  

0 (0) 

(0) (0) (1) 
   



 

Godkjenningssøknader     
 

Breinstruktør 2 
1 (0) 

(0) (1) (1) 

1 (0) 

(0) (1) (1)  

 
 

Innplasseringssøknader     
 

Breinstruktør 1 
6 (7) 

(0) (0) (4) 
5 (6)  0 (1) 

(0) (0) (4) 
 

Innplasseringavtal

e med USN Til veilederkurs  0 (2) 0 (2)   

Totalt 

28 (28) 

(30) (38) (52

) 

23 (20) 

(24) (30) (38

) 

5 (7) 

(5) (6) (4

) 

0 (1) 

(0) (2) (10

) 
 

 

 

Andre kommentarer 

2020 har vært et noe spesielt år pga. coronapandemien. Dette har nok også rammet noe av 

aktiviteten på kurs, og muligheter til både deltagelse på kvalifiserende kurs og som aspiranter 

på grunnkurs.  

 

Søknadsbehandlingen skjer fortsatt gjennom et Google-docs dokument hvor søknadene 

arkiveres i mappestruktur for å holde rede på hvilke søknader som er under 

behandling/innvilget/avslått. Søknader blir lagt inn i systemet av NF’s sekretær, og komitteen 

er svært avhengig av dennes tilstedeværelse og arbeidskapasitet for å ikke stoppe opp. 

 

Det ble for øvrig ikke mottatt noen søknader til pilotkurs-forsøket i år, trolig da ingen tok 

sikte på å arrangere dette. 

 

Komiteen har også i år mottatt og innvilget flere søknader om godkjenning som breinstruktør 

1 basert på avtalen med USN. 

 

Komiteen vil ellers nevne at aktiviteten og særlig egenaktivitet på bre synes avtagende. Dette 

reflekteres i den aktivitet som gjengis i flere av både opptakssøknadene til metodekurs og 

regodkjenningssøknader ikke i større grad overstiger minimumskrav i standarden.  

 

Komiteens arbeidsbelastning i 2020 har heller ikke vært vesentlig stor. 
 

For Brekomiteen  

Jonny Kvistad 
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Årsrapport fra NF’s klatrekomite høsten 2020 
 

Bakgrunn 
NFs klatrekomité ble opprettet våren 2013 med formål å være et klatrefaglig organ for styret i Norsk 

Fjellsportforum.  

Medlemmer 
Komitéen har hatt følgende sammensetning i 2020:  

DNT: Bjørn Balle  

NKF: Nils Rune Birkeland (leder)  

AK: Una Flaata 

På grunn av høy arbeidsbelastning i egen jobb fikk Nils Rune Birkeland avlastning av Hanna Bugge 

med søknadsbehandling i perioden 15. juni til 1. august 2020. Dette var til god hjelp.  

Virke 
Komitéen har siden sin opprettelse behandlet opptakssøknader til instruktørkurs, søknader om 

regodkjenning, samt kommet med innspill til NF-styret på enkelte spørsmål relatert til 

klatreinstruktørutdanningen i NF-standarden. Slike innspill har fortløpende blitt oversendt styret via 

NF-sekretær, og vi gir ingen oppsummering av disse innspillene her. Komiteen fikk presiser sitt 

mandat gjennom skriv fra NF-styret datert september 2020, se appendiks.  

Søknadsbehandling:  
Se neste side for oversikt over søknadsbehandling per 01.10.2020 

 Tall i blått er fra 2019 til sammenlikning. 

 Tall i oransje er fra 2018 til sammenlikning 

 Tall i grønt er fra 2017 til sammenlikning. 

 Tall i rødt er fra 2016 til sammenlikning.  
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Instruktørkurssøknader: Innkomne Innvilget Innv. lavere nivå /  
1 års forlengelse 

Avslag Under 
beh. 

Klatreinstruktør Sport 40 
(50) 
(53) 
(65) 
(32) 

 

28 
(44) 
(50) 
(52) 
(27) 

 

0 3 
(6) 
(3) 

(11) 
(5) 

 

9 
 
 

(2) 

Metodekurs klatring   26 
(29) 
(30) 
(44) 
(44) 

 

20 
(24) 
(26) 
(36) 
(42) 

 

0 2 
(3) 
(3) 
(8) 
(1) 

 

4 
 

(1) 

Veilederkurs klatring 
(kun beh. ved tvilstilfeller) 

0 
(1) 
(0) 
(4) 

(29) 
 

0 
(1) 
(0) 
(2) 

26 hf / 1 lav 
 

0 0 
(0) 
(0) 
(2) 
(2) 

 

0 

Isklatreinstruktørkurs 0 
(5) 
(5) 
(4) 
(1) 

 

0 
4 (1 bet oppt) 

(5) 
(4) 
(1) 

 

0 0 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 

 

 

Regodkjenningssøknader:  
 

    

Klatreinstruktør 1 sport 7 
(10) 
(10) 
(11) 
(13) 

 

5 
(10) 
(9) 
(8) 

(13) 
 

0 
 

1 (1 år) 
1 (1 år) 

2 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 

0 
 
 

(2) 

Klatreinstruktør 2 sport 1 
(1) 
(1) 
(0) 
(0) 

 

0 
(1) 
(0) 
(0) 
(0) 

 

0 
(0) 

1 (1 år) 

1 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 

 

0 

Klatreinstruktør 1 høyfjell 14 
(12) 
(13) 
(13) 
(24) 

 

10 
(11) 
(12) 
(10) 
(24) 

 

0 
1 (1 års 

forlengelse) 
2 (lavland) 

1 (1 år) 
 

2 
(0) 
(1) 
(0) 
(0) 

 

0 
(1) 

 
(1) 

Klatreinstruktør 1 lavland 1 
(0) 
(2) 

1 
(0) 
(2) 

0 0 
(0) 
(0) 

0 
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Tabell: Oversikt over behandlede søknader i ulike kategorier 

  

(0) 
(1) 

 

(0) 
(1) 

 

(0) 
(0) 

 

Klatreinstruktør 2 høyfjell 0 
(0) 
(1) 
(1) 
(0) 

 

0 
(0) 
(1) 
0 

(0) 
 

0 
(0) 
(0) 
0 

(0) 
 

0 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 

 

0 
 
 

1 

Isklatreinstruktør 1 
(0) 
(2) 
(2) 
(1) 

1 
(0) 
(2) 
(0) 
(1) 

0 
(0) 
(0) 

2 (1 år) 

0 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 

0 

Godkjenningssøknader:      

Klatreinstruktør 2 sport 1 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 

 
 

1 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 

 

0 0 
(0) 
(0) 
(0) 
(0) 

 

0 

Klatreinstruktør 2 høyfjell 3 
(0) 
(1) 
(0) 
(2) 

 

0 
(0) 
(1) 
(0) 
(2) 

 

0 2 
(0) 
(0) 
(0) 
(1) 

1 

Totalt: 94 
(108) 
(118) 
(144) 
(146) 

 

66 
(95) 

(108) 
(111) 
(135) 

 

0 
(2) 
(2) 
(6) 

 
 

10 
(9) 
(7) 

(21) 
(8) 

 

18 
(1) 
(1) 
6 

(3?) 
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Kommentarer til søknadsbehandling 
108 søknader er ferdigbehandlet i perioden oktober 2019 – ut september 2020. Fortsatt er det slik at 

hovedtrykket i perioden april – juni og august - september nok mer skyldes sesongvariasjoner enn at 

NFs veiledende søknadsfrister har noen effekt, om noen i det hele tatt. Komiteen er fortsatt usikker 

på hvorvidt søkerne og/eller arrangørene i det hele tatt er informert om disse fristene. I de to 

konsentrerte periodene må arbeidsmengden for komitéen fortsatt regnes som stor. Det er naturlig 

nok mye søknadsbehandling som kommer i forkant av instruktørkursene, og fortsatt foregår mange 

av disse i siste liten. Det fører med seg et tidspress både fra søkende selv, fra arrangører og fra 

administrativt hold som ønsker hurtig søknadsbehandling. Den totale arbeidsbyrden, sammenliknet 

med 2019, er likevel svakt nedadgående, men merk at i det denne rapporten skrives er det fortsatt 

18 søknader i prosess som først vil regnes på nester års oversikt. Fortsatt er det slik at opptak til 

veilederkurs, i henhold til retningslinjer innført i 2016, foretas lokalt av arrangør og senere kun 

godkjennes administrativt. Dette sparer komiteen for arbeid som tidligere har falt i sommerperioden 

i juli–august. I år fikk vi en særlig stor pågang av saker i denne perioden, noe som trolig skyldes at 

mange kursvirksomheter lå på vent gjennom våren på grunn av koronarestriksjonene, og her var 

vikarassistanse fra Hanna Bugge svært takknemlig. Det er ellers kun tvilstilfeller som nå sendes videre 

til komiteen. Dette betyr videre at tabellen ovenfor ikke viser det antallet kandidater som er blitt 

vurdert lokalt/tatt opp til veilederkurs i 2020, og dermed fremkommer heller ikke det totale antallet 

kandidater som har blitt vurdert for kurs/godkjenning/regodkjenning på ulike nivåer i 2020. Til 

sammenlikning var det før innføringen av denne praksisendringen i 2016, 29 søknader til veilederkurs 

som ble behandlet i komiteen.  

Fortsatt skjuler tallene i tabellen at flere av sakene har gått gjennom både en og to behandlinger. Her 

er det egentlig bare å gjenta hva som er skrevet i tidligere rapporter: Komiteen har ved flere 

anledninger bedt om ettersending av mer detaljert informasjon/dokumentasjon, eller har kommet 

med konkrete pålegg som så er blitt fulgt opp/dokumentert av søkeren – før ny 

behandling/gjennomgang kan gjøres. Det er ikke så lett å kvantifisere denne utvidede 

arbeidsmengden knyttet til en viss andel av sakene der behandling av søknader foregår i en slags 

«dialogprosess». Denne andelen av «dialogsaker» var relativt stabil i 2020 som helhet, sammenliknet 

med tidligere år. Fortsatt kan det synes å være et problem at verken søkerne eller arrangørene er 

tilstrekkelig informert om hva som skal til av dokumentasjon for at sakene skal kunne behandles. 

Dette kan nok fortsatt bøtes på ved bedre informasjonsarbeid fra NF overfor potensielle søkere og 

arrangører. I 2018 pekte vi på det positive forholdet at en slik «dialogprosess» til syvende og sist 

muligens hadde ført til færre avslåtte søknader. Og i 2019 og i 2020 kan vi dessverre ikke avlese noen 

slik trend i tallene. Det er over de siste årene en svak tendens til at andelen avslåtte søknader av 
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totalen øker, uten at vi skal trekke for sterke slutninger av dette. Det er ellers verdt å merke seg at 

tabellen ikke lenger gir noen indikasjon på «gjennomstrømning», målt etter forholdet mellom 

antallet som klareres for metodekurs sett opp imot antallet som godkjennes etter veilederkurs. For å 

finne informasjon om dette må tall hentes fra annet sted. Komiteen anbefaler at antallet kandidater 

som gjennomgår veilederkurs (både godkjente og ikke-godkjente) loggføres slik at dette kan gå inn 

som del av datagrunnlaget for senere årsrapporter slik at gjennomstrømmingstrender kan 

analyseres. Det kan ellers være verdt å merke seg at tallet på regodkjenningssøknader for 

klatreinstruktør 1 høyfjell ikke lenger viser en synkende trend. Dette vurderer vi som positivt. Jamfør 

fjorårets rapport for egen kommentar om dette.  

Andre kommentarer 

 Søknadsbehandlingen skjer fortsatt gjennom Google-docs hvor søknadene arkiveres i 

mappestruktur, og administrasjon og komité bruker et Excel-ark for å holde rede på hvilke 

søknader som er under behandling/innvilget/avslått. Enkelte søknader behandles også ved 

diskusjon via e-post. Vi kommenterte i 2015 at overgangen fra et system basert på Dropbox 

til et system basert på Google-docs har vært vellykket og bidradd til bedre informasjonsflyt. 

Opprettelsen av klatrekomitéen har sannsynligvis ført til en søknadsbehandling hvor søkere 

behandles mest mulig likt, hvorvidt dette også er tilfelle gjennom de nå lokale opptakene til 

veilederkurs er fortsatt vanskelig å si noe om. Komitéen er ikke alltid helt enig innbyrdes, 

men siden det er tre personer i komitéen blir det alltid et flertall for eller mot å innvilge 

søknaden. Komitéens medlemmer justerer seg i de fleste tilfeller mot konsensus om utfallet 

av en søknad.  

Som vi har bemerket gjennom flere år ser komiteens medlemmer fortsatt fram til et nytt, 

automatisert og webbasert søknads- og behandlingsverktøy, som forhåpentligvis vil virke 

effektiviserende på prosessene i komiteen – og ikke minst rettledende for kandidatene underveis i 

selve søknadsskrivingen. Dette ble vi først lovet implementert desember 2017, men det er fortsatt 

ikke implementert idet vi nå skriver oktober 2020. Vi kan for øvrig ikke si noe om effekten av nye 

søknadsskjemaer da disse foreløpig i liten grad er tatt i bruk av kandidatene. Blir spennene å se om 

dette på sikt vil redusere antallet saker som må behandles i flere omganger. 

Bjørn Balle, som representerer DNT-fjellsport, gikk høsten 2018 inn i NF-styret, noe vi tror bidrar til å 

effektivisere kommunikasjonen mellom komiteen og styret.  

 

Nils Rune Birkeland, leder for Klatrekomiteen i NF, 1/10-2020. 
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Appendiks 

Mandat for NFs fagkomité for klatring (klatrekomitéen) 
 

 

NFs klatrekomité består av tre personer som fortrinnsvis er innstilt fra hver av de tre 

styregrupperingene i NF. Nye personer til komitéen oppnevnes av NF-styret etter 

innspill fra styregrupperingene. Komitèmedlemmer velges for to år av gangen. 

 

Klatrekomitéen bestå av personer med godkjenning som minimum klatreinstruktør 1 

høyfjell, og hvor minimum en person er godkjent på nivå 2 høyfjell eller fjellkursleder. 

Komitéen utpeker selv ett av medlemmene som leder for komitéen.  

 

Klatrekomitéen vurderer og beslutter utfallet av: 

- Prekvalifiseringssøknader til instruktørkurs sportsklatring, metodekurs klatring 

og isklatreinstruktørkurs. 

- Godkjenningssøknader etter endt instruktørkurs i tilfeller hvor dette ikke kan 

behandles administrativt. 

- Godkjenningssøknader på nivå 2. 

- Regodkjenningssøknader på alle nivåer innen klatring. 

 

Dersom søker påklager utfallet av komitébehandling vil styret behandle klagen og fatte 

vedtak som ikke kan påklages. I tilfeller hvor styret gjør annet vedtak enn komitéen, blir 

komitéen informert slik at de kan justere sin behandling ved fremtidige søknader. 

 

Klatrekomitéen gir råd og faglige innspill til NF-styret på forespørsel ved revisjoner av 

klatreinstruktørstigen eller metodesett. 

 

Klatrekomitéen utarbeider en kort årsrapport til styret. Årsrapporten oppsummerer 

komitéens arbeid det siste året og legges frem til informasjon på NFs rådsmøte. 

Fagkomitéen for klatring sitt mandat er vedtatt på NF styremøte 08.09.2020. 
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Sak RM 4-2/20  Forslag til arbeidsplan for 2021 

 

ARBEIDSPLAN 2021 

1. Nasjonal standard 

Vedlikeholde og videreutvikle Nasjonal standard 

Informere om NFs arbeid og Nasjonal standard 
Vurdere å innlemme et «Breinstruktørkurs for klatreinstruktører» i Nasjonal Standard, 

etter gjennomføring av pilotkurs i 2021. 
Vurdere å innføre nytt breførernivå, etter Rådsmøtets innspill på sak RM 5/20 
Vurdere å innføre førstehjelp som fagfelt i NF, etter Rådsmøtets innspill på sak RM 

6/20 

2. Metodesett 

Vedlikeholde metodesett og instruktørveiledning for Norsk Fjellsportforum. 

3. Organisasjon 

Arbeide med å styrke økonomien til NF, og på denne måten bedre medlemstjenestene 

Følge opp strategigruppe som skal vurdere NFs rolle 

Drift og oppfølging av skredkomiteen 

Drift og oppfølging av brekomiteen 

Drift og oppfølging av klatrekomiteen 

4. Instruktørregisteret 

Drifte og videreutvikle instruktørregisteret og sende ut instruktørbevis 

5. Arrangementer 

Arrangere rådsmøte i forbindelse med snøskredkonferansen (2021) 

6. Markedsføring 

Legge NF-kalenderen, med oversikt over alle NF-godkjente kvalifiserende kurs og 
samlinger, på egne nettsider 

Synliggjøre NF-godkjente arrangement på www.fjellsportforum.no 

Jevnlig oppdatere NFs facebooksider og sende ut NFs nyhetsbrev 

7. Ulykkesforebyggende og annet faglig arbeid 

Videreføre det ulykkesforebyggende arbeidet 

Årlig møte med Norske Tindevegledere 

Være en premissleverandør på formålet vårt, som er naturvennlig og sikker ferdsel 

Følge opp reiselivets pågående utredning av en eventuell sertifiseringsordning for 
guider i norsk natur, og jobbe for å ivareta våre medlemmers rolle og interesser i 
dette arbeidet. 
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Sak RM 5/20 Revidering av breutdanningene 

 

Bakgrunn:  

En mulig revisjon av breutdanningene har bakgrunn i følgende utfordringer: 

 Lavt antall søkere til metodekurs, manglende tall for antallet nye breinstruktør. 

Brekomiteens rapport fra 2019 (per 06.10.2019) vitner om at antall som søker opptak metodekurs 
bre over tid er lavt.  

 
2019 2018 2017 2016 

Søknad metode 12 17 22 19 

Innvilget metode 8 12 15 17 

Avvist metode 4 5 6 2 

 

Det finnes dessverre ikke systematiske tall på antall nye breinstruktør 1 per år eller antall som blir 
tatt opp til veilederkurs.  

 Klatrere på breen. 

Samtidig utdannes det mange klatreinstruktører og flere ser tendenser i markedet til at rene bre og 
klatrekurs ikke lenger arrangeres, men hybridkurs som «fjellsportkurs» og «alpinkurs» er mer 
populære. Mange arrangører bruker bare klatreinstruktører på disse kursene. Dette kan være en 
årsak til at mange klatreinstruktører ikke ønsker å gjennomføre breutdanningen. Den nye 
pilotordningen med «breinstruktørkurs for klatreinstruktører» kan løse opp i denne utfordringen, så 
denne ordningen må evalueres parallelt med en eventuell revisjon. 

 Synkende inntakskvalitet til metodekurs bre 

Brekomiteen nevner i sin rapport fra 2019 av nivået på kandidatene som søker opptak til 
metodekurset over tid har gått ned.   

Hanna Bugge og Philip Toney har intervjuet fem personer som gjennom de siste 5 årene har holdt 
metode- og veilederskurs. En del av disse uttrykker bekymring for hva den lave inntakskvaliteten har 
å si for hvordan metode- og veilederkurset legges opp. 

Noen peker på at det på metodekurs brukes mye tid på tema som oppleves som veldig elementære. 
Dette går på bekostning av andre tema. Tilsvarende nedtones veilederrollen på veilederkurs for å 
bruke tiden på å løfte deltakerne metodisk. En slik vridning må også sees i sammenheng med at 
mange av deltakerne allerede var instruktører i andre av NFs disipliner. 
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 Breutdanningen er kursrettet, ikke fører-rettet 

Ifølge personene vi har intervjuet er det instruktørrollen som vektlegges på kurs. Breførerrollen blir 
kun en del av disse kursene hvis deltakerne selv tar det opp. Opplæring i føring ansees også som et 
arrangøransvar.  

Føring og rollen som brefører er begge nevnt blant læringsmålene og temaene på både metode- og 
veilederskurs. I metodesettet er det begrenset med føringsmetoder. Vandremetoden kan tidvis sees 
på som en føringsmetode, men den krever i all hovedsak et viss forkunnskapsnivå hos deltakerne. 

  Manglende gjennomslag av de fører-rettede endringene i standarden fra 2015 

I 2014 satte ble det igangsatt en revisjon av breutdanningene som førte til endringer i nasjonal 
standard for 2015 og utover. En av bakgrunnene for endringene var at breutdanningene var for lite 
føringsrettet.  

Vi har kun sett på endringer som gjelder forholdet mellom vektlegging av kurs vs. føring. Det ble gjort 
endringer i standarden, disse gjelder primært for temaene under veilederkurs. Etter vår mening 
omtales føring i såpass brede ordelag at det blir vanskelig for kursholdere å opptatte at 
føringsmetoder skal tillegges vektlegges spesielt. I standarden står det under temaet Veivalg og 
føring i brefall følgende: “Veivalg, føring og sikring av taulag i brefall er et meget viktig tema.”  

En mulig grunn utdanningen selv etter endringene i liten grad oppleves som førerrettet er at det i 
standarden i liten grad gjøres noe eksplisitt skille i temalisten mellom instruktør og breførerrollen. 
Dette kan for eksempel gjøres ved at føring gjøres til eget tema under både metode- og veilederkurs.  

Temalisten for veilederkurset fra 2014 standarden hadde følgende ordlyd: 

Veivalg og føring i brefall 

Veivalg, føring og sikring av taulag i brefall er et meget viktig tema. Det må brukes tid på diskusjoner 
om  hensiktsmessig/ uhensiktsmessig veivalg, når sikre / ikke sikre og hvilke sikringsmetoder som er 
mest effektive i forskjellige situasjoner. 

Brefører-, turleder- og veglederrollen 

Gjennom kurset skal deltakerne gjøres kjent med hva som er en breinstruktørs plikter og oppgaver, 
hvilke egenskaper som er viktige i ulike veglederroller og hva som forventes for å bestå et veglederkurs. 

Dette ble endret til:  

Veivalg og føring i brefall 

Veivalg, føring og sikring av taulag i brefall er et meget viktig tema.  Det må brukes tid på diskusjoner 
om  hensiktsmessig/ uhensiktsmessig veivalg blant annet med tanke på framdrift og tidsbruk, 
nødvendighet av å sette mellomforankringer, risiko ut fra gruppas forutsetninger,, når sikre / ikke sikre 
og hvilke veivalg og sikringsmetoder som er mest effektive i forskjellige situasjoner, både i kurs- 
og  føringssammenheng.” 

Brefører-, turleder- og veglederrollen 

Gjennom kurset skal deltakerne gjøres kjent med hva som er en breinstruktørs plikter og oppgaver, 
hvilke egenskaper som er viktige i ulike veglederroller (kurs/føring) og hva som forventes for å bestå et 
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veglederkurs. Refleksjoner over instruktørens rolle og ansvar, for sikkerheten og som verdiformidler, 
går som en rød tråd gjennom hele kurset. 

 Behov for å øke NFs relevans blant både medlemmer og ikke-medlemmer 

En mulig revisjon av breutdanningen har vært til diskusjon siden høsten 2019. Denne ble først startet 
via en henvendelse fra Jostedalen Breførerlag (JBL) v/ Steinar Bruheim. JBL ønsket at NF styret gikk i 
gang med en revisjon av breutdanningen for å se på muligheten for å opprette en egen 
blåisførerutdanning. En mulig revisjon av breutdanningene ble også diskutert på rådsmøtet på Voss 
2019. 

Organisasjoner som Bre og fjell, JBL, Fanaråkhytta m.f. har i dag breføring uten ferdig utdannede 
breinstruktører(. Andre organisasjoner som f.eks Spiterstulen og juvasshytta har daglig breføring i 
sessongen uten å være NF medlem og uten å bruke godkjente instruktører. Over tid har NF hatt en 
uttalt målsetning om å øke sin relevans blant både medlemmer og ikke-medlemmer.  En mulig 
løsning er å tilby en mer fører-rettet breutdanning. 
 

Vurdering:  

Basert på utfordringene presentert over, med  lav inntakskvalitet, lav utgangskvalitet, opplevd 
mangel på relevans, få personer som søker utdanningen, og få personer som fullfører utdanningen, 
har styret kommet med følgende forslag til løsning: 

1) Gjøre utdanningen med føringsrettet, gjennom å skille mellom 1) breførerutdanning 
og 2) breinstruktørutdanning. Styrets forslag er å utvide metodekurset fra fire til fem 
dager, hvorpå fullført og bestått metodekurs gir formell sertifisering som 
(brefører/blåisfører/annen passende tittel). De som ønsker å gå videre med 
veilederkurs gjør dette på vanlig måte. Det nye metodekurset får en ekstra dag som 
må inneholde momenter som er føringsrettet. 
 

2) Endre ordlyden i opptakskravene: 1) legge inn brefall med overgang til snø som krav. 
2) Kutte egen-ferdighetskravet om 2 år og heller spesifisere antall turer og innhold på 
turene 
 

3) Pilotkurs fortsetter. Styret jobber med å få i gang en breinstruktørutdanning for 
klatreinstruktører som har et kortere løp (2+3+4, Metode + praksis + veilederkurs) 
Dette vil være uavhengig av den foreslåtte breførerutdanningen. 

 

4) Styrke samarbeidet med høyskolene slik at 5 dagers metodekurs med påfølgende 
formell sertifisering (se punkt 1) kan gjennomføres i et studieløp. 
 



Rådsmøte i Norsk Fjellsportforum, 10. november 2020 

 

 

1 

Sak RM 6/20  Førstehjelp nytt fagområde 

 
Bakgrunn og begrunnelse 

Innen fagfeltet friluftsliv mangler det i dag en organisert, nasjonal, sertifisert førstehjelpsopplæring 

for friluftslivet innen aktiviteter som klatring, ski-, og breferdsel. 

I flere veileder- og instruktørutdanninger, blant annet innen NF, kreves det førstehjelpskompetanse. 

Siden det ikke eksiterer en nasjonal sertifisering eller opplæring innen feltet førstehjelp for 

friluftsliv i dag, er dette et område som veiledere og instruktører ikke klarer å tilfredsstille eller 

vedlikeholde tilstrekkelig kompetanse innenfor.  

På bakgrunn av dette ønsker vi å innføre førstehjelp for friluftsliv som eget fagfelt i NF. Med dette 

ønsker vi å sørge for at NF tilbyr et helhetlig tilbud innen instruktørutdanning, og at NF blir det 

nasjonale organet som tilbyr en nasjonal standardisert opplæring innen førstehjelp for friluftsliv. 

Dette vil kunne styrke NF og Nasjonal Standard sin posisjon og verdi.  

Norsk fjellsportforum er et samarbeidsforum som tilknytter seg mange organisasjoner og 

instruktører, samt er utgiver av Nasjonal Standard. Gjennom å innføre fagfeltet førstehjelp for 

friluftsliv i NF og i Nasjonal Standard sikrer vi at sertifiseringen blir standardisert, nasjonal og 

tilgjengelig for alle organisasjoner som ønsker å benytte seg av sertifiseringen; eksempelvis 

organisasjoner som Den Norske Turistforening (DNT), Røde kors, Norske Tindevegledere 

(NORTIND), Norges speiderforbund, samt høgskoler og universiteter m.fl. En unik utbredelse, 

tilgjengelighet og økonomisk uavhengig organisering av opplæringen tror vi kan oppnås gjennom å 

innføre fagfeltet i NF med følgende omfang: 

• NF Førstehjelpsinstruktør nivå 1 og 2 

• NF Grunnkurs førstehjelp for friluftsliv  

• NF Dagskurs førstehjelp for friluftsliv  

 

NF Dagskurs førstehjelp for friluftsliv er tiltenkt alle som ønsker en basal innføring i de aller 

viktigste temaene innen førstehjelp for friluftsliv. 

NF Grunnkurs førstehjelp for friluftsliv er tiltenkt veiledere i friluftsliv og alle som ønsker en solid 

opplæring innen førstehjelp for friluftsliv.  

NF Førstehjelpsinstruktør 1 er tiltenkt de som ønsker å være instruktører i NF Grunnkurs førstehjelp 

for friluftsliv og NF Dagskurs førstehjelp for friluftsliv.  
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NF Førstehjelpsinstruktør 2 er tiltenkt de som skal være instruktører på instruktørutdanningen i NF 

Førstehjelpsinstruktør 1. 

For å sikre riktig kompetanse på NF-instruktører innen alle NF sine disipliner er vi avhengige av at 

instruktørkandidater har omfattende egenerfaring innen de disipliner hvor de ønsker å bli sertifiserte 

NF-instruktører. Er det ønskelig å bli NF klatre- skred- eller breinstruktør kreves det omfattende 

egenaktivitet innen de ferdselsmønstre og de naturmiljøene disiplinen gir sertifisering for. På 

bakgrunn av dette er derfor et av kravene for å kunne bli sertifisert NF førstehjelpinstruktør at den 

aktuelle kandidaten er autorisert helsepersonell innen et av fagfeltene lege, sykepleie, paramedic 

eller ambulansearbeider. Dette skal bidra til å sikre at instruktørkandidater har tilstrekkelig reell 

kontekstuell egenerfaring innen fagområdet hvor de skal veilede, og at de innehar formell 

helseutdanning som vil gi en felles forståelse og plattform for videre utvikling innen disiplinen 

førstehjelp for friluftsliv. 

Vi håper rådsmøtet er positive til tilbudet og innføringen av førstehjelp for friluftsliv hos NF, og ser 

potensialet dette har for heve kompetansen hos NF instruktører, samt bidra til et tryggere friluftsliv i 

Norge.  

 

På vegne av DNT, 

Jonas Langseth - NF instruktør og redningsmann offshoretjenesten og Magnus Wethal - NF 

instruktør og redningsmann luftambulansetjenesten. 
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1.0 Formål og rammer for kurset 
 

1.1 Formål 
 

Formålet med kurset er å gi deltageren grunnleggende forståelse og ferdigheter i førstehjelp 

for friluftsliv, slik at de er bedre rustet til å håndtere skader, ulykker og medisinske hendelser 

som kan oppstå i et naturmiljø i en friluftslivssituasjon. Kurset vil også fokusere på 

forebyggende sikkerhetstiltak for å sørge for tur etter evne.   

 

1.2 Målgruppe 
 

Kurset er egnet for alle som utøver friluftsliv og ferdsel i naturen, enten som privat person 

eller som veileder innen friluftsliv med ansvar for andre. 

 

1.3 Læringsmål 
 

Når de følgende læringsmål leses, ta utgangspunkt i at setningen begynner slik: 

*Etter endt kurs/undervisning skal deltakerne  

 
 LÆRINGSMÅL RELATERTE DELMÅL 

A Ha god kunnskap om og selvstendig 

beherske situasjonsvurdering og 

vurdere egensikkerhet. 

- Ha god kunnskap om og selvstendig beherske 

situasjonsvurdering. 

- Ha god kunnskap om og selvstendig beherske vurdering av 

egensikkerhet og behov sikkerhetstiltak. 

B Ha god kunnskap om og selvstendig 

beherske livreddende førstehjelp etter 

ABC metodikken. 

- Ha god kunnskap om og selvstendig beherske livreddende 

undersøkelse og behandling etter ABC metodikken.  

- Ha god kunnskap om og selvstendig beherske HLR.  

C Ha kunnskap om og basalt kunne 

anvende/utføre undersøkelse og 

behandling av:  

-Bevistløse.  

-Hypoterme. 

-Brudd, skulderluksasjon og overtråkk. 

-Brannskader og frostskader.  

-Sår og kuttskader. 

G Ha god kunnskap om og selvstendig 

beherske sikkerhets- og 

førstehjelpsutstyr.  

-God kunnskap om og beherske sikkerhet- og 

førstehjelpsutstyr i friluftsliv.   

H Ha kunnskap om og basalt kunne 

anvende/utføre redning. 

-Kunnskap om og basalt kunne anvende/utføre transport av 

skadet pasient i et naturmiljø. 
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 -Kunnskap om redningstjenesten oppbygging og 

organisertredning i et naturmiljø.  

-Kunnskap om samhandlingsprinsipper med luftambulanse / 

redningshelikopter.  

I Ha god kunnskap om og selvstendig 

beherske varsling.  

-Kjenne til aktuelle nødnumre.  

-Kjenne til hvordan man varsler, angir posisjon og viktig 

informasjon å formidle til nødsentralen.  

J Ha god kunnskap om og selvstendig 

beherske å gjennomføre tur etter 

evne.  

-God kunnskap om hvordan sørge for tur etter evne.  

-God kunnskap om hvordan skape marginer på tur i forhold 

medisinske og redningstekniske perspektiver.  

 

 

1.4 Opptakskrav, vurdering og kursbevis  
 

Det kreves ingen forkunnskaper om førstehjelp, men deltagelse forutsetter at man kan ta 

vare på selv i et naturmiljø. Det gjennomføres ikke vurdering av deltagerne i etterkant av 

kurset. Etter endt kurs skal deltakerne få et kursbevis som utstedes av arrangør. 

 

1.5 Varighet 
 
Kurset er normert til 7 undervisningstimer, normalt fordelt over en dag.  

 

 
1.6 Rammer for gjennomføring 
 

• Krav til instruktør:  

Sertifisert NF førstehjelpsinstruktør 1. 

• Antall deltakere:  

Maksimalt 8 deltagere per instruktør. 

• Krav til kurssted: 

 Kurset må gjennomføres i et relevant naturmiljø. Eksempler på dette er naturmiljø 

hvor man er eksponert for vær og vind, samt har tilgang på litt bratt terreng. Dette for 

å gi mest mulig kontekstuell læring i forhold til førstehjelp for friluftsliv. Det bør være 

mulighet for undervisning både inne og ute.  
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• Kursopplegg:  

Det tilstrebes at størstedelen av undervisning og gjennomføring foregår utendørs, i 

kontekstuelle rammer. Teoretiske momenter undervises i tilknytning til situasjoner der 

det naturlig passer inn. 

• Informasjon:  

Deltagerne bør i god tid før kurset ha tilgang på full informasjon om kursets innhold, 

program, kostnader, oppmøtested og oppmøtetid, samt nødvendig personlig utstyr. 

• Utstyr:  

Robuste og varme klær til å oppholde seg ute. Det må forventes noe slitasje på 

ytterklær. Følgende utstyr bør medbringes: Dagstursekk, liggeunderlag, sovepose, 

vindsekk, førstehjelpsutstyr, kniv eller multitool, skrivesaker og hodelykt. 

 

1.7 Sikkerhet ved kurset 
 

Ved gjennomføring av kurset er målet at ingen skal bli skadet eller eksponert for potensiell 

skade. Kursleder gjennomfører risikoanalyse med tiltaksplan i forkant av kursstart. 

Medinstruktør og deltagere skal gjøres kjent med tiltaksplanens innhold og hensikt, samt 

bidra inn i risikofelleskapet for å unngå at skader oppstår. 

 

2.0 Kursbeskrivelse og innhold 
  

Kurset arbeider systematisk etter undersøkelse og behandlings algoritmen ABC - Air, 

Bleeding, Cold. Dette er en revidert utgave av den «vanlige» ABCDE-algoritmen som 

benyttes av helsepersonell, men tilpasset til bruk for lekfolk i friluftsliv for å forenkle 

tankegangen og sette tidlig fokus på generell nedkjøling.  

 

2.1 Undervisningsmetode  
 

Undervisningen består av korte økter med instruksjon og teori, blant annet om fysiologi, 

etterfulgt av praktisk ferdighetstrening og caseøving. Deltagerne jobber i små grupper, med 

fokus på samarbeid og oppgaveløsning. Deltagerne veksler på å være førstehjelpere og 
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«skadde»/markører. Kurset har stort fokus på læring gjennom praksis, refleksjon og 

veiledning. 

 

2.2 Hovedtema for kurset 
 

• Økt forståelse og ferdigheter i utførelse av livreddende førstehjelp (ABC - 

metodikken) i et naturmiljø under krevende forhold, i en friluftslivskontekst.  

 

2.3 Temaliste 
 

• Situasjonsvurdering.  

 -Egensikkerhet, oversikt og ledelse.  

 

• Primærundersøkelse. 

 -Air -   Vurdering av luftveier og pust: kjeveløft, kontrollere munnhulen, pust 

   og sideleie. 

 -Bleeding - Fysisk topp til tå undersøkelse og håndtering av blødninger,  

   samt sirkulasjonsvurdering. 

-Cold -  Effektiv varmekonservering og oppvarmingsmetoder. 

 

• Livløs. 

 -Praktisk gjennomgang av hjerte-lungeredning (HLR). 

 

• Bevisstløs.  

 -Sideleie med ivaretakelse av nakke og rygg. 

 

• Overtråkk  

-Undersøkelse, behandling og stabilisering.  

 

• Brannskader og frostskader. 

  -Undersøkelse, vurdering og behandling. 

 

• Sår og kuttskader 

-Undersøkelse, vurdering, behandling og kontroll av sår. 
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• Transport av skadet pasient. 

 -Teknikker, hensikt og utfordringer. 

 

• Varsling og redningstjenesten 

- Nødnumrene, redning med helikopter, redning i fjellet og ved kyst, tidsfaktor og 

angivelse av posisjon. 

 - Organisering av arbeidet på et skadested, prioritering og førstehjelp, og transport av 

skadde. 

 

• Førstehjelp og sikkerhetsutstyr i friluftsliv.  

 

• Marginer på tur 

 -Tur etter evne i forhold til lende, gruppe, forhold og vær. 

 
2.4 Anbefalt litteratur  
 
-Førstehjelp på tur. Fjell-, høyde- og reisemedisin. Fri Flyt AS, 3 utg. 2019.  

-Medisinske retningslinjer fra Norsk Resuscitasjonsråd. www.nrr.org  
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3.0 Veiledende kursprogram  
 

NF Dagskurs førstehjelp for friluftsliv 
Kursstart  
45 min • Presentasjonsrunde, læringsmål og forventninger. 

• Kursprogram, tider og undervisningsopplegg. 

• Førstehjelp for friluftsliv - hva, hvorfor og hvordan.  

• Introduksjon av kursmodell, ABC. 

 
1,5 time  

• Felles demo av primærundersøkelse ABC, inkludert situasjonsvurdering og egen 
sikkerhet. 

• Ferdighetsopplæring. Enkel fysiologisk innledning til hvert tema. 
- Air – Vurdering av luftveier og pust: kjeveløft, kontrollere munnhulen, vurdere pust og 
sideleie med ivaretakelse av nakke og rygg. 
- Bleeding – fysisk topp til tå undersøkelse, og håndtering av ytre blødninger, samt 
sirkulasjonsvurdering.  
- Cold – Effektiv varmekonservering og oppvarmingsmetoder.  

• Tilleggsmomenter: votter, vind og støy, regn og mye klær. Pasient i ryggleie, mageleie, 
sammenkrøket, i busker, ur eller bratt terreng. 
 

30 min 
• HLR. Praktisk gjennomgang av hjerte-lungeredning (HLR). 

 
30 min • Lunsj. 

 
1 time 

• Primærundersøkelse caser. Fokus på å bruke ABC, gjøre ting enkelt, uansett 
skadescenario. 

• 1. Våken pasient. 
2. Bevisstløs pasient. 
3. Livløs pasient.  

• Tilleggsmomenter:  votter, vind og støy, regn og mye klær. Pasient i ryggleie, mageleie, 
sammenkrøket, i busker, ur eller bratt terreng.  
 

45 min • Transport av skadet pasient. 
-Teknikker, hensikt og utfordringer.  

• Varsling og redningstjenesten. 
-Nødnumrene, redning med helikopter, redning i fjellet og ved kyst, tidsfaktor og 
angivelse av posisjon. 

 
15 min • Pause. 
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1,5 time • Overtråkk 
-Undersøkelse, behandling og stabilisering.  

• Brann og frostskader. 
-Undersøkelse, vurdering og behandling. 

• Sår og kuttskader. 
-Undersøkelse, vurdering, behandling og kontroll av sår. 

• Førstehjelp og sikkerhetsutstyr i friluftsliv. 

15 min 
 

• Pause.  

30 min 
 

• Marginer på tur. 
- tur etter evne i forhold til lende, gruppe, forhold og vær. 

• Oppsummering og avslutning.  
-Hva har vi lært? 
-Forventninger oppnådd? 
-Kurset gjennomføring? 

 
 • Avslutning og vel hjem. 
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1.0 Formål og rammer for kurset 
 

1.1 Formål 
 

Formålet med kurset er å gi deltageren grunnleggende forståelse og ferdigheter i førstehjelp 

for friluftsliv, slik at de er bedre rustet til å håndtere skader, ulykker og medisinske hendelser 

som kan oppstå i et naturmiljø i en friluftslivssituasjon. Kurset vil også fokusere på 

forebyggende sikkerhetstiltak for å sørge for tur etter evne.   

 

1.2 Målgruppe 
 

Kurset er egnet for alle som utøver friluftsliv og ferdsel i naturen, enten som privat person 

eller som veileder innen friluftsliv med ansvar for andre. 

 

1.3 Læringsmål 
 

Når de følgende læringsmål leses, ta utgangspunkt i at setningen begynner slik: 

*Etter endt kurs/undervisning skal deltakerne  

 
 LÆRINGSMÅL RELATERTE DELMÅL 

A Ha god kunnskap om og selvstendig 

beherske situasjonsvurdering og 

vurdere egensikkerhet. 

- Ha god kunnskap om og selvstendig beherske 

situasjonsvurdering. 

- Ha god kunnskap om og selvstendig beherske vurdering av 

egensikkerhet og behov sikkerhetstiltak. 

B Ha god kunnskap om og selvstendig 

beherske livreddende førstehjelp etter 

ABC metodikken. 

- Ha god kunnskap om og selvstendig beherske livreddende 

undersøkelse og behandling etter ABC metodikken.  

- Ha god kunnskap om og selvstendig beherske HLR.  

C Ha kunnskap om og basalt kunne 

anvende/utføre undersøkelse og 

behandling av:  

-Bevistløse.  

-Hypoterme. 

-Hode, nakke og ryggskader. 

-Brudd, skulderluksasjon og overtråkk. 

-Brannskader og frostskader.  

-Sår og kuttskader. 

D Ha kunnskap om og basalt kunne 

anvende/utføre pasientovervåkning i 

felt.  

-Kunnskap om metoder for å sikre tilstrekkelig skjerming for 

pasient fra naturmiljøene. 

-Kunnskap om observasjonspunkter og rebehandling. 

-Kunnskap om når mat og drikke bør og ikke bør gis. 
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E Ha kjennskap til smertelindring. -Kjennskap til smertelindring med reseptfrie medisiner og 

uten medisiner. 

-Kjennskap til håndtering av medikamenter og viktigheten av 

pasientens egen bestemmelse rundt medisinbruk.  

F Ha kjennskap til psykologiske 

aspekter ved ulykker i friluftsliv  

-Kjenne til prinsipper ved ivaretakelse av skadet og syk 

person. 

-Kjenne til metoder for å forebygge senplager hos pårørende 

og hjelpere.   

G Ha god kunnskap om og selvstendig 

beherske sikkerhets- og 

førstehjelpsutstyr  

-God kunnskap om og beherske sikkerhet- og 

førstehjelpsutstyr i friluftsliv.   

H Ha kunnskap om og basalt kunne 

anvende/utføre redning. 

 

-Kunnskap om og basalt kunne anvende/utføre transport av 

skadet pasient i et naturmiljø. 

-Kunnskap om redningstjenesten oppbygging og 

organisertredning i et naturmiljø.  

-Kunnskap om samhandlingsprinsipper med luftambulanse / 

redningshelikopter.  

I Ha god kunnskap om og selvstendig 

beherske varsling.  

-Kjenne til aktuelle nødnumre.  

-Kjenne til hvordan man varsler, angir posisjon og viktig 

informasjon å formidle til nødsentralen. 

J Ha god kunnskap om og selvstendig 

beherske å gjennomføre tur etter 

evne.  

-God kunnskap om hvordan sørge for tur etter evne.  

-God kunnskap om hvordan skape marginer på tur i forhold 

medisinske og redningstekniske perspektiver.  

 

 

1.4 Opptakskrav, vurdering og kursbevis  
 

Det kreves ingen forkunnskaper om førstehjelp, men deltagelse forutsetter at man kan ta 

vare på selv i et naturmiljø. Det gjennomføres ikke vurdering av deltagerne i etterkant av 

kurset. Etter endt kurs skal deltakerne få et kursbevis som utstedes av arrangør. 

 

1.5 Varighet 
 
Kurset er normert til 18 undervisningstimer, normalt fordelt over tre dager.  
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1.6 Rammer for gjennomføring 
 

• Krav til instruktør:  

Sertifisert NF førstehjelpsinstruktør 1. 

• Antall deltakere:  

Maksimalt 8 deltagere per instruktør. 

• Krav til kurssted: 

 Kurset må gjennomføres i et relevant naturmiljø. Eksempler på dette er naturmiljø 

hvor man er eksponert for vær og vind, samt har tilgang på litt bratt terreng. Dette for 

å gi mest mulig kontekstuell læring i forhold til førstehjelp for friluftsliv. Det bør være 

mulighet for undervisning både inne og ute.  

• Kursopplegg:  

Det tilstrebes at størstedelen av undervisning og gjennomføring foregår utendørs, i 

kontekstuelle rammer. Teoretiske momenter undervises i tilknytning til situasjoner der 

det naturlig passer inn. 

• Informasjon:  

Deltagerne bør i god tid før kurset ha tilgang på full informasjon om kursets innhold, 

program, kostnader, oppmøtested og oppmøtetid, samt nødvendig personlig utstyr. 

• Utstyr:  

Robuste og varme klær til å oppholde seg ute. Det må forventes noe slitasje på 

ytterklær. Følgende utstyr bør medbringes: Dagstursekk, liggeunderlag, sovepose, 

vindsekk, førstehjelpsutstyr, kniv eller multitool, skrivesaker og hodelykt. 

 

1.7 Sikkerhet ved kurset 
 

Ved gjennomføring av kurset er målet at ingen skal bli skadet eller eksponert for potensiell 

skade. Kursleder gjennomfører risikoanalyse med tiltaksplan i forkant av kursstart. 

Medinstruktør og deltagere skal gjøres kjent med tiltaksplanens innhold og hensikt, samt 

bidra inn i risikofelleskapet for å unngå at skader oppstår. 
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2.0 Kursbeskrivelse og innhold 
  

Kurset arbeider systematisk etter undersøkelse og behandlings algoritmen ABC - Air, 

Bleeding, Cold. Dette er en revidert utgave av den «vanlige» ABCDE-algoritmen som 

benyttes av helsepersonell, men tilpasset til bruk for lekfolk i friluftsliv for å forenkle 

tankegangen og sette tidlig fokus på generell nedkjøling.  

 

2.1 Undervisningsmetode  
 

Undervisningen består av korte økter med instruksjon og teori, blant annet om fysiologi, 

etterfulgt av praktisk ferdighetstrening og caseøving. Deltagerne jobber i små grupper, med 

fokus på samarbeid og oppgaveløsning. Deltagerne veksler på å være førstehjelpere og 

«skadde»/markører. Kurset har stort fokus på læring gjennom praksis, refleksjon og 

veiledning. 

 

2.2 Hovedtema for kurset 
 

• Økt forståelse og ferdigheter i utførelse av livreddende førstehjelp (ABC - 

metodikken) i et naturmiljø under krevende forhold, i en friluftslivskontekst.  

 

2.3 Temaliste 
 

• Situasjonsvurdering.  

 -Egensikkerhet, oversikt og ledelse.  

 

• Primærundersøkelse. 

 -Air -   Vurdering av luftveier og pust: kjeveløft, kontrollere munnhulen, pust

   og sideleie. 

 -Bleeding -  Fysisk topp til tå undersøkelse og håndtering av blødninger, samt  

   sirkulasjonsvurdering. 

 -Cold -  Effektiv varmekonservering og oppvarmingsmetoder. 

 

• Livløs. 

 -Praktisk gjennomgang av hjerte-lungeredning (HLR). 
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• Bevisstløs.  

 -Sideleie med ivaretakelse av nakke og rygg. 

 

• Pasientovervåkning i felt. 

-Skjerming fra naturmiljø, observasjonspunkter, loggføring, behandling, samt mat og 

drikke. 

 

• Hypotermi. 

-Komplikasjoner, vurdering, gradering og behandling. 

 
• Hode, nakke og ryggskader. 

-Undersøkelse, vurdering og behandling.  

 

• Brudd, skulderluksasjon og overtråkk.  

  -Undersøkelse, behandling og stabilisering.  

 
• Smertebehandling. 

-Smertelindring med reseptfrie medisiner og uten medisiner.  

 

• Brannskader og frostskader. 

  -Undersøkelse, vurdering og behandling. 

 

• Sår og kuttskader 

-Undersøkelse, vurdering, behandling og kontroll av sår. 

 

• Transport av skadet pasient. 

 -Teknikker, hensikt og utfordringer. 

 

• Varsling og redningstjenesten 

-Nødnumrene, redning med helikopter, redning i fjellet og ved kyst, tidsfaktor og 

angivelse av posisjon. 

 -Organisering av arbeidet på et skadested, prioritering og førstehjelp, og transport av 

skadde. 
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-Psykisk omsorg for skadde, pårørende og hjelpere ved ulykker. 

 

• Førstehjelp og sikkerhetsutstyr i fjellet 

 

• Marginer på tur 

 -Tur etter evne i forhold til lende, gruppe, forhold og vær. 

-Den menneskelige faktor. 

-Mennesket er forskjellig. 

-Barn og eldre på tur. 

-Kronisk syke på tur.  

 

2.4 Anbefalt litteratur  
 
-Førstehjelp på tur. Fjell-, høyde- og reisemedisin. Fri Flyt AS, 3 utg. 2019.  

-Medisinske retningslinjer fra Norsk Resuscitasjonsråd. www.nrr.org  
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3.0 Veiledende kursprogram  
 

Dag 1 
Kursstart.  
2 timer. 
19:00 – 21:00 

• Presentasjonsrunde, læringsmål og forventninger. 

• Kursprogram, tider og undervisningsopplegg. 

• Førstehjelp for friluftsliv - hva, hvorfor og hvordan.  

• Introduksjon av undersøkelse og behandlings algoritmen ABC.  

• Marginer på tur. 
-Den menneskelige faktoren, mennesker er forskjellige, barn og eldre på tur, 
kronisk syke på tur, og tur etter evne i forhold til lende, gruppe, forhold og vær. 
 

Dag 2 
3 timer.  
09:00-12:00 

• Felles demo av primærundersøkelse ABC, inkludert situasjonsvurdering og egen 
sikkerhet. 

• Ferdighetsopplæring. Enkel fysiologisk innledning til hvert tema. 
- Air – Vurdering av luftveier og pust: kjeveløft, kontrollere munnhulen, vurdere 
pust og sideleie med ivaretakelse av nakke og rygg. 
- Bleeding – fysisk topp til tå undersøkelse, og håndtering av blødninger, samt 
sirkulasjonsvurdering.  
- Cold – Effektiv varmekonservering og oppvarmingsmetoder.  

• Tilleggsmomenter: votter, vind og støy, regn og mye klær. Pasient i ryggleie, 
mageleie, sammenkrøket, i busker, ur eller bratt terreng. 

 
45 min. 
12:00 – 12:45 

• Lunsj. 

45 min. 
12:45 – 13:30 

• HLR. Praktisk gjennomgang av hjerte-lungeredning (HLR). 

1 time 30 min 
13:30 – 15:00 

• Primærundersøkelse caser. Fokus på å bruke ABC, gjøre ting enkelt, uansett 
skadescenario. 

• 1. Våken pasient. 
2. Bevisstløs pasient. 
3. Livløs pasient.  

• Tilleggsmomenter:  votter, vind og støy, regn og mye klær. Pasient i ryggleie, 
mageleie, sammenkrøket, i busker, ur eller bratt terreng.  
 

15 min. 
15:00 – 15:45 

• Pause. 

2 timer  
15:45 – 17:45 
 

• Transport av skadet pasient. 
-Teknikker, hensikt og utfordringer.  

• Brudd, skulderluksasjon og overtråkk. 
-Undersøkelse, behandling og stabilisering.  

 
1,5 time. 
17:45 – 19:15 

• Middag. 
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1 time.  
19:15 – 20:15 

• Varsling og redningstjenesten. 
-Nødnumrene, redning med helikopter, redning i fjellet og ved kyst, tidsfaktor og 
angivelse av posisjon.  

• Kan knyttes opp til foredrag / historie fra redningsaksjon.  
 

Dag 3 
15 min. 
08:30 – 08:45 

• Brann og frostskader.  
-Undersøkelse, vurdering og behandling. 
 

15 min. 
08:45 – 09:00 

• Sår og kuttskader. 
-Undersøkelse, vurdering, behandling og kontroll av sår.  
 

15 min. 
09:00 – 09:15 

• Hode og nakke og ryggskader.  
-Undersøkelse, vurdering og behandling. 
 

15 min. 
09:15 – 09:30 

• Smertebehandling. 
-Smertelindring med reseptfrie medisiner og uten medisiner. 
 

20 min. 
09:30 – 09:50 

• Førstehjelp og sikkerhetsutstyr i fjellet. 
 

15 min. 
09:50 – 10:05 

• Pause. 

1 time, 55 min. 
10:05 – 12:00 

• Pasientovervåkning i felt.  
-Skjerming fra naturmiljø, observasjonspunkter og loggføring, behandling, samt 
mat og drikke. 

• Scenario og ferdighetstrening. 
-Deltagere brukes som markører. Relevante treningsmomenter inkluderes i 
scenarioene. 
 

45 min. 
12:00 – 12:45 

• Lunsj 
 

1 time, 15 min. 
12:45 – 14:00 

• Scenario og ferdighetstrening. 
-Deltagere brukes som markører. Relevante treningsmomenter inkluderes i 
scenarioene. 
 

30 min. 
14:00 – 14:30 

• Oppsummering og avslutning.  
-Hva har vi lært? 
-Forventninger og læringsmål oppnådd? 
-Kurset gjennomføring? 
 

14:30 • Avslutning og vel hjem. 
 

 
 
 



NF førstehjelpsinstruktør 1 

Formål og virkeområde 

NF Førstehjelpsintruktør 1 er autorisert helsepersonell med fagkompetanse innen veiledning og 
førstehjelp for friluftsliv. Sertifiseringens virkeområde skal dekke den fagkunnskapen som en 
instruktør må inneha ha for å lede NF grunnkurs- og dagskurs førstehjelp for friluftsliv.  

Utdanningsløp  


Utdanningen som NF førstehjelpsinstruktør består av fire deler, med et total omfang på 60 timer.  

1. Søknad og seleksjon til utdanning som NF førstehjelpinstruktør 1.  

2. Deltagelse på instruktørkurs, fire dager.  

3. Veilederpraksis på NF grunnkurs i førstehjelp for friluftsliv, tre dager. 

4. Sluttevaluering og utstedelse av sertifisering fra NF.  

Opptakskrav 

• Autorisert helsepersonell innen et av fagfeltene lege, sykepleie, paramedic eller 
ambulansearbeider. 

• Solid helårs erfaring innen nordisk friluftsliv. 

Kursbeskrivelse av instruktørkurs 

Instruktørkurs gjennomføres samlet over fire hele dager med tilhørende læringstemaer og 
læringsmål. Maksimalt seks deltagere pr. instruktør. 

Instruktørkurset skal fokusere på førstehjelp for friluftsliv i naturmiljøene kyst, skog og fjell, og 
med de aktiviteter som naturlig medfølger innen friluftsliv.  

Kurset bør gjennomføres i relevant terreng, i fjellet, skog og eller ved kyst som dekker kurset 
læringsmål og temaer.  

Ved gjennomføring av kurset i vinterhalvåret vektlegges noen temaer høyere en ved 
kursgjennomføring i sommerhalvåret, og visa versa. Begge kurs skal dekke begge temaer, men de 
vektlegges forskjellig avhenging av årstid.           

Vinter/vår: øvelse i kamerartredning i skred og medisinsk behandling av skredtatte.   
Sommer/høst: øvelse i vannredning og medisinsk behandling av drukning.   
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Hovedtema og undertemaer  

Hovedtemaer 
1. Norsk fjellsportforum og friluftsliv i Norge. 
2. Fagkunnskap innen førstehjelp for friluftsliv. 
3. Fagkunnskap innen friluftslivsdidaktikk.   

Undertemaer 
1. Norsk fjellsportforum og friluftsliv i Norge. 

• Norsk Fjellsportforum og nasjonal standard.  
• Friluftsliv tradisjoner i Norge og organisert friluftsliv. 
• Forbyggende arbeid (HMS) ved friluftsliv. 
• Ferdsel prinsipper. Tur etter evne vs. tur over evne.  

2. Fagkunnskap innen førstehjelp for friluftsliv. 
• Medisinske og redningstekniske perspektiv ved friluftsliv for å skape marginer på tur. 
• Risikofaktorer og ulykkeårsaker ved friluftsliv.  
• Situasjonsvurdering: egensikkerhet, skademekanikk, antall pasienter og initial vurdering. 
• Bevisthetsvurdering - AVPU 
• ABC undersøkelses metodikk. 
• A - Air.  

Lufveishåndtering i krevende naturmiljøer, fremmedlegme, kjeveløft, sideleie, 
vurdering av respirasjon og thoraxundersøkelse.  

• B - Blood.                                      
Fysisk topp-til-tå undersøkelse. Utvendig blødningskontroll (stapping, bandasjering 
og tourniquet). Undersøkelse og behandling av innvendig blødning. Bekken og 
femur stabilisering. Blødning ved hypotermi. 

• C-Cold.  
Aktiv vs. passiv oppvarming. Varmekonserveringsmetoder (himlersmetode), 
Banakmetoden og vindsekk med og uten varmekilde.   

• Hjerte-lungeredning (HLR) i naturmiljøer.  
• Pasientovervåkning i felt. Skjerming fra miljø, observasjoner, behandling, mat og drikke.  
• Hypotermi. Undersøkelse og Sveitsiske stadieinndelingen for hypotermi (SSI), fysikk ved 

varmetap, fysiologi og konsekvenser ved hypotermi. 
• Hode, nakke og ryggskader. Undersøkelse, vurdering og behandling. 
• Brudd, skulderluksasjon og overtråkk. Undersøkelse, behandling og stabilisering.  
• Brann- og frostskader. Vurdering og behandling.  
• Sår- og kuttskader. Vurdering og behandling. 

Side  av 2 8



• Smertebehandling. Smertelindring med reseptfrie medisiner og uten medisiner, samt 
administrering som veileder i friluftsliv.   

• Førstehjelp og sikkerhetsutstyr i friluftsliv.  
• Skademekanikk og medisinske retningslinjer ved skred-, klatre-, bre- og vannulykker. 
• Kameratredningsprinsipper ved skred, klatring, bre og vannulykker.  
• Transportmetoder. Teknikker, hensikt og vurdering. 
• Varsling og redningstjenesten i Norge. 
• Samarbeidsprinsipper med luftambulanse og redningshelikopter.  
• Psykologiske aspekter ved ulykker i friluftsliv og forebyggende tiltak for senplager. 

3. Friluftslivsdidaktikk.   
• Undervisningsmetoder.  
• Ferdighetsmodellen, deltagertilpasset undervisning.  
• Didaktiske relasjonsmodellen som planleggingsverktøy for undervisning. 
• Undervisningsmomenter ved kurs gjennomføring: instruktør- og deltagerrolle, 

gruppedynamikk, forventingsavklaring, motivasjonsfaktorer og positiv læringsopplevelse.  

Læringsmål ved instruktørkurs 

Når følgende læringsmålene leses, ta utgangspunkt i at setningen begynner slik: 
-Etter endt instruktørsamling skal instruktørkandidaten 

LÆRINGSMÅL RELATERTE DELMÅL

A Ha god kunnskap om og 
selvstendig beherske 
formidling av forbyggende 
sikkerhetstiltak ved 
friluftsliv og ha inngående 
kunnskap om Norsk 
fjellsportforum og friluftsliv 
i Norge. 

1. Beherske formidling av forbyggende sikkerhetstiltak ved friluftsliv.  
2. God kunnskap om og selvstendig kunne formidle friluftslivs 

tradisjoner i Norge, samt organisert friluftsliv.  
3. Ha god kunnskap om Norsk Fjellsportforum og nasjonal standard. 
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Metode 

Læringsmålene ved instruktørkurset dekkes gjennom problembasert- og samarbeidslæring, caser, 
instruksjon og veiledning, samt gjennom refleksjon. Kursdeltagerne bidrar inn undervisningen 
gjennom forhånds tildelte og avgrensede undervisningsoppgaver. 

Gjennomføring av læringsmål. 

Læringsmål 1. Gjennomføres ute på tur hvor læringsmålene blir belyst i et turfellesskap sammen 
med veileder.  

B Ha god kunnskap om og 
selvstendig beherske 
veiledning innen 
fagkompetanse for 
førstehjelp for friluftsliv.

1. Ha god kunnskap om og selvstendig beherske formidling av 
medisinske og redningstekniske perspektiver ved friluftsliv for å 
sørge for marginer på tur. 

2. Ha god kunnskap om risikofaktorer og ulykkesårsaker ved 
friluftsliv.  

3. Ha god kunnskap om og selvstendig beherske å veilede i å utføre 
situasjonsvurdering ved ulykker i friluftsliv.  

4. Ha god kunnskap om og selvstendig beherske veiledning av 
kursdeltagere innen pasientundersøkelse og behandling etter ABC-
metodikken.  

5. Ha god kunnskap om og selvstendig beherske veiledning av hjerte-
lungeredning (HLR) ved hjertestans i naturmiljøer. 

6. Ha god kunnskap om og selvstendig beherske veiledning av 
kursdeltagere innen behandling av hypotermi, hode-nakke-
ryggskader, brudd, skulderluksasjon, overtråkk, brann og 
frostskader, samt sår- og kuttskader. 

7. Ha god kunnskap om og selvstendig beherske formidling av 
smertebehandling med reseptfrie medisiner og uten medisiner. 

8. Ha god kunnskap om og selvstendig beherske veiledning av 
pasientovervåkning.  

9. Ha god kunnskap om og selvstendig beherske veiledning i egnet 
førstehjelp- og sikkerhetsutstyr ved friluftsliv.  

10. Ha kunnskap om skademekanikk og medisisnke prosedyrer ved 
skred-, klatre- bre- og vannulykker.  

11. Ha kunnskap om og basalt kunne veilede i prinsipper ved 
kameratredning ved skred, klatring, bre og vann. 

12. Ha god kunnskap om og selvstendig beherske veiledning innen 
transportmetoder. 

13. Ha kunnskap om og basalt kunne formidle kunnskap om organisert 
redning og redningstjenesten i Norge.  

14. Ha kunnskap om og basalt kunne formidle samarbeidsprinsipper 
med luftambulanse og redningshelikopter ved en redningsaksjon.   

15. Ha kunnskap om og basalt kunne formidle psykologiske aspekter 
ved ulykker i friluftsliv og forebyggende tiltak for senplager. 

C Ha god kunnskap om og 
selvstendig beherske  
veiledning av førstehjelps 
kompetanse.

1. Ha god kunnskap om og selvstendig beherske forskjellige 
undervisningsmetoder.  

2. Ha god kunnskap om og selvstendig beherske å tilpasse 
undervisningen etter deltagerens kompetanse. 

3. Ha god kunnskap om og selvstendig beherske bruken av den 
didaktiske relasjonsmodellen som verktøy i planlegging av 
undervisning og kurs. 

4. Ha god kunnskap om og selvstendig beherske viktige 
undervisningsmomenter ved kursgjennomføring.  
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Læringsmål 2. Gjennomføres ute og innendørs tilpasset sted, tema og vær. Det benyttes instruksjon, 
caser, veiledning, problembasert- og samarbeidslæring for å dekke læringsmålene.  

Læringsmål 3. Gjennomføres gjennom veiledning, problembasert og samarbeidslæring. Det 
gjennomføres planlegging av dagskurs i førstehjelp for friluftsliv, samt det gjennomføres et 
dagskurs med reelle deltagere. 

Evaluering 

Ved avslutning av instruktørkurset gjennomføres det evaluering av kandidaten opp i mot 
læringsmålene for instruktørkurset, samt innen selvinnsikt og utviklingsvillighet.  
Ved endt instruktørkurs utarbeides egenutviklingsplan for instruktørkandidaten gjennom et 
samarbeid mellom kursledere og instruktørkandidaten. Dette for å sikre videre utvikling.    

Gjennom instruktørkurset tildeles hver deltager en mentor som er en av kurslederne. Kurslederne 
følger opp om den enkelte deltager gjennom hele kurset og gir forløpende veiledning til den enkelte.  

Etter godkjent instruktørkurs må instruktørkandidaten fullføre og få godkjent veilederpraksis for å 
bli godkjent som NF førstehjelpinstruktør 1.  

Ved ikke godkjent instruktørkurs eller veilederpraksis kan kandidaten få delta på nytt instruktørkurs 
eller veilederpraksis.  

Sikkerhet 

Ved gjennomføring av instruktørkurs er målet at ingen skal bli skadet eller eksponert for potensiell 
skade. Kursleder gjennomfører risikoanalyse med tiltaksplan i forkant av kursstart. Medinstruktører 
og deltagere skal gjøres kjent med tiltaksplanens innhold og hensikt, samt bidra inn i 
risikofellesskapet for å unngå at skader oppstår.   

Opphold i snødekt terreng må foregå på en slik måte og i slikt lende at deltakere ikke risikerer å bli 
tatt av skred eller å bli begravd under snø.  

Opphold i vann må foregå på en slik måte at man ikke utsettes for drukning eller andre skader. 
Enten gjennom at man skal kunne stå oppreist på grunna, eller at man benytter flytevest på dypere 
vann.  

Markører skal sikres mot uhell og skader. Ved nedgraving av markør i snø skal gropen utformes i 
henhold til Norges røde kors hjelpekorps sine retningslinjer, og markøren skal ha kontinuerlig 
samband med kursledelsen, være entydig posisjonsbestemt uavhengig av søkeutstyr og være fysisk 
og psykisk rustet for oppgaven. 
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Ved samarbeid med helikopter forutsettes at kursleder har erfaring med dette, er kjent med 
sikkerhetsrutiner og har planlagt landingsplass for helikopter.  

Veilederpraksis  

Formål 

Etter fullført og godkjent instruktørkurs må instruktørkandidaten delta som assistent (instruktør to) 
på et NF grunnkurs førstehjelp for friluftsliv før instruktørsertifisering utgis. Dette for sikre videre 
kompetanseutvikling hos assistenten, samt få instruktørerfaring på NF grunnkurs førstehjelp for 
friluftsliv før kandidaten blir sertifisert instruktør. 

Læringsmål ved veilederpraksis 
Når følgende læringsmålene leses, ta utgangspunkt i at setningen begynner slik: 
-Etter endt veilederpraksis skal instruktørkandidaten 

LÆRINGSMÅL RELATERTE DELMÅL

A Ha god kunnskap om og 
selvstendig beherske å  
anvende didaktiske 
relasjonsmodellen i 
planleggingen og 
gjennomføring av kurs

1. Bidra i planleggingen og gjennomføringen av kurs gjennom å 
anvende didaktiske relasjonsmodellen. 

2. Få erfaring med kursplanlegging sammen med annen instruktør.

B Ha god kunnskap om og 
selvstendig beherske å 
organisere, gjennomføre, 
veilede, evaluere og skape 
refleksjon ved undervsining

1. Selvstendig organisere, gjennomføre, veilede, evaluere og skape 
refleksjon i undervisning i minimum to av emnene i kurset.  

2. Få undervisningserfaring. 

C Ha god kunnskap om og 
selvstendig beherske å 
konkretisere og tilpasse 
undervisningen i forhold til 
deltagerens forutsetninger

1. Få erfaring med å kartlegge deltagerens kompetanse og å tilpasse 
sin undervisning deretter.   

D Ha god kunnskap om og 
selvstendig beherske 
kursgjennomføring og 
undervisningsmomenter ved 
kursgjennomføring

1. Få erfaring med kursgjennomføring og erfare viktige 
undervisningsmomenter for å skape et godt og sikkert kurs - 
instruktør- og deltagerrolle, gruppedynamikk, 
forventingsavklaring, motivasjonsfaktorer, og positiv 
læringsopplevelse, etc.

E Ha god kunnskap om og 
selvstendig beherske  
veiledning i ABC 
metodikken

1. Få erfaring og inspirasjon til undervisning av ABC metodikken. 
2. Få økt selvstendighet i undervisning av ABC metodikken. 
3. Få økt fagkunnskap innen ABC metodikken.

F Ha god kunnskap om og 
selvstendig beherske  
veiledning i underteamene 
på NF grunnkursførstehjelp 
for frilufstliv

1. Få erfaring og inspirasjon til undervisning av undertemaer i NF 
grunnkursførstehjelp for friluftsliv.  

2. Få økt selvstendighet og fagkunnskap innen undertemaer i NF 
grunnkursførstehjelp for friluftsliv. 
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Evaluering ved veilederpraksis 

Ved endt veilederpraksis skal kursleder og instruktørassistenten sammen evaluere veilederpraksisen 
opp i mot læringsmålene, og kursleder skal gi videre veiledning som instruktørassistenten bør jobbe 
med for å sikre videre utvikling.  

Kursleder utfyller NF skjema for veilederpraksis og sender det til NF og til instruktørassistenten. På 
bakgrunn av fullført og godkjent instruktørkurs og veilederpraksis utgis sertifisering som NF 
førstehjelpsinstruktør 1.  

Sertifiseringens gyldighet 

Instruktørsertifiseringen har en gyldighet på fem år.  

Regodkjenning gjøres ved søknad til NF.  

Regodkjenningskrav: 

• Instruktør ved minimum et NF grunnkurs førstehjelp og to NF dagskurs førstehjelp siste fem år. 

• Autorisert helsepersonell innen et av fagfeltene lege, sykepleie, paramedic eller 
ambulansearbeider. 

• Utøvet helårlig nordisk friluftsliv. 

Anbefalt litteratur  

-Førstehjelp på tur. Fjell-, høyde- og reisemedisin. Fri Flyt AS, 3 utg. 2019. 

-Medisinske retningslinjer fra Norsk Resuscitasjonsråd. www.nrr.org  

-Medisinske retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume). 
www.nkt-traume.no 

-Publiserte artikler ved Fjellmedisinsk forskningsgruppe, UiB. www.uib.no/fg/fjellmedisin 

G Ha god kunnskap om og 
selvstendig beherske å 
veilede i forbyggende arbeid 
ved friluftsliv 

1. Få erfaring og inspirasjon i veiledning av forebyggende arbeid ved 
friluftsliv.

H Ha god kunnskap om og 
selvstendig kunne reflektere 
om egen og andres rolle i en 
undervisningssituasjon

1. Få økt forståelse for instruktør- og medinstruktørrollen, samt 
deltagerens og gruppens betydning ved undervisning.  

2. Få erfaring og økt forståelse for ansvaret og muligheter man har for 
å skape et godt og trygt læringsmiljø.

I Utvise selvinnsikt som 
grunnlag for læring og 
utvikling som instruktør i 
fagfeltet førstehjelp for 
friluftsliv

1. Forstå og etterleve prinsippet kurs etter evne og forhold. 
2. Kjenne egne styrker og begrensinger og kunne være åpen om disse 

i et kursfelleskap.  
3. Kunne reflektere over egen læring og undervisning, sette egne 

læringsmål og finne ut hvordan en kan jobbe for å nå disse målene.
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Innpass som NF førstehjelpinstruktør 1 

Helsepersonell med autorisasjon som lege, sykepleie, paramedic eller ambulansearbeider, med 
relevant utdanningen innen fagkompetanse førstehjelp for friluftsliv / fjellmedisin som f.eks. 
Diploma in Mountain Medicine kan søke om innpass og fritak fra instruktørkurs. Søknad sendes til 
NF. Veilederpraksis kan det ikke gis fritak på.  

Sertifisering som NF førstehjelpinstruktør 2 

Virkeområde for NF førstehjelpsinstruktør 2 er å være instruktør ved instruktørkurs for NF 
førstehjelpinstruktør 1. 

For å bli sertifisert NF førstehjelpsinstruktør 2 må følgende gjennomføres: 

• Sertifisert NF førstehjelpsinstruktør 1. 

• Ledet tre NF grunnkurs- og to NF dagskurs førstehjelp for friluftsliv.  

• Gjennomført og bestått NF instruktørseminar.  

• Gjennomført og bestått assistent praksis på et instruktørkurs for NF førstehjelpinstruktør 1. 
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NF førstehjelpsinstruktør 1 
Program for instruktørkurs 

Onsdag 

Inne: 1,5 time. 
-Velkommen. 
-Presentasjon av deltagere, veiledere og gjester.  
-Undervisning om NF førstehjelp for friluftsliv, Norsk Fjellsportforum og nasjonal standard.  

Torsdag 

Ute: 1,5 time. 
-Tur i området med veileder. Fokus på forebyggende arbeid (HMS) ved friluftsliv. Og ferdsel 
prinsipper, tur etter evne vs. tur over evne.  

Inne: 1,5 time. 
-Friluftsliv tradisjoner i Norge og organisert friluftsliv. 
-Risikofaktorer og ulykkesårsaker ved friluftsliv.  
-Medisinske og redningstekniske perspektiver ved friluftsliv for å skape marginer på tur  
-Presentasjon av ABC undersøkelse og behandlings metodikk i friluftsliv. 

Ute: 4 timer. 
-Workshop innen situasjonsvurdering, bevisthetsvurdering, og ABC undersøkelse- og 
behandlingsmetodikk.  
-Felles refleksjon og oppsummering. 

Inne/ute: 2 timer. 
-Brudd, skulderluksasjon og overtråkk. 
-Transport av skadet. 

Fredag 

Inne: 1 time og 15 min. 
-Hypotermi. Fysikk og fysiologisk.  
-Smertebehandling. Smertelindring med reseptfrie medisiner og uten medisiner, samt administrering 
som veileder i friluftsliv.    
-Psykologiske aspekter ved ulykker i friluftsliv og forebyggende tiltak for senplager.  



Ute: 3 timer. 
-Workshop. 
 -Kameratredning, skademekanikk og medisinsk behandling ved skredulykker. 
 -Kameratredning, skademekanikk og medisinsk behandling ved bre og klatreulykker. 
 -Kameratredning, skademekanikk og medisinsk behandling ved vannulykker. 
-Samarbeidsprinsipper med luftambulanse og redningshelikopter.  

Inne: 2,5 timer. 
-Workshop 
 -Sårbehandling av kutt-, brann- og frostskader. 
 -Hode, nakke og ryggskader. 
 -Hjerte- lungeredning (HLR) i et naturmiljø. 
 -Førstehjelp og sikkerhetsutstyr i friluftsliv.  

Lørdag 

Ute: 3,5 timer. 
-Casetrening og erfaringslæring innen førstehjelp for friluftsliv. 
-Pasientovervåkning i felt. 

Inne: 1 time. 
-Refleksjon og erfaringsdeling av utecasene. 
-Varsling og redningstjenesten i Norge. 

Inne: 4,5 time. 
-Friluftslivsdidaktikk.  
 -Undervisningsmetoder.  
 -Ferdighetsmodellen, deltagertilpasset undervisning.  
 -Didaktiske relasjonsmodellen som planleggingsverktøy for undervisning. 
 -Undervisningsmomenter ved kurs gjennomføring: instruktør- og deltagerrolle,    
 gruppedynamikk, forventingsavklaring, motivasjonsfaktorer og positiv læringsopplevelse.   
 -Didaktisk planlegging av dagskurs i førstehjelp for friluftsliv. 

Søndag 

Ute: 4 timer. 
-Dagskurs i førstehjelp for friluftsliv. 

Inne: 3 timer. 
-Refleksjon og erfaringsdeling fra undervisningen.  



-Utarbeidelse av EUP (egen utviklingsplan). 
-Deltagerevaluering og kurs avslutning. 
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Sak RM 7/20 Nasjonal Standard for instruktører, fører og 

kursarrangører i fjellsport 

 

Følgende problemstillinger/endringsforslag til NF-standarden løftes frem til diskusjon på rådsmøtet 

før implementering. 

1. Prekvalifisering metodekurs skred 
 

Metodekurs skred krever prekvalifiserende kurs (grunnkurs og videregående kurs) mens bre og 

klatring kun har "grunnkurs eller tilsvarende ferdigheter" i opptakskravene. For å unngå at dette blir 

en flaskehals og for å harmonisere på tvers av disiplinene foreslår styret at ordlyden forandres til: 

 «NF grunnkurs eller tilsvarende erfaring og NF videregående kurs eller tilsvarende erfaring»  

 

2. Prekvalifisering for personer som tidligere har bestått 

instruktørkurs 
 

I noen tilfeller kommer det inn søknader om prekvalifisering fra personer som allerede har bestått 

instruktørkurs. Styret ser det som unødvendig at disse skal gjennom ny administrativ behandling. 

Forslag til ny ordlyd: 

Kandidater som har bestått instruktørkurs, men ønsker å delta på kurset igjen på et senere tidspunkt 

behøver ikke prekvalifiseringsbevis for dette. Prekvalifiseringsbeviset erstattes i slike tilfeller av 

dokumentasjon på det beståtte instruktørkurset. Kursarrangør kvalitetssikrer kandidaten mht. 

fortsatt høyt nok aktivitetsnivå før kursets start.  

3. Godskriving av relevant føringsvirksomhet ved regodkjenning 
 

Styret foreslår å godskrive relevant føringsvirksomhet som tellende ved søknad om regodkjenning. 

Ny ordlyd i standarden: 

Fornyet godkjenning gjennom dokumentasjon av egenaktivitet og instruksjon 

1) NF ved instruktørregisteret kan gi fornyet godkjenning på grunnlag av framlagt dokumentasjon 

(loggbok). Dokumentasjonen skal vise at instruktøren tilfredsstiller følgende krav: Minst 25 dager 

aktivitet i godkjenningsperioden, hvorav minst 10 dager skal være fra kursvirksomhet, og minst 10 

dager / 50 taulengder skal være egenaktivitet som minst tilsvarer kravet til egenerfaring ved første 

gangs godkjenning på det aktuelle instruktørnivået. Fem av de siste kursdagene bør ha vært holdt i 

løpet av de siste to årene før søknad om regodkjenning. 

Relevant føringsvirksomhet innenfor standardens virkeområde godskrives som erstatning for 

kursvirksomhet. 
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4. Styregodkjenning av innhold i instruktørseminar 
 

Nasjonal standard §5.3.12 krever at programmet for hvert instruktørseminar skal godkjennes av NF-

styret. 

Standardens øvrige kurs og seminarer er basert på at vi har tillit til arrangør og instruktør at de klarer 

å avvikle kurs og seminarer innen NF-standardens rammer. Styret foreslår å avvikle denne 

forhåndsgodkjenningen av hvert enkelt instruktørseminarprogram og legger dette ansvaret over til 

hver enkelt arrangør å arrangere seminaret innen NF-standardens rammer. 

5. Regodkjenning isklatreinstruktør 
 

Det er behov for å forenkle regodkjenningsprosessen for isklatreinstruktørnivået, både for de som 

søker regodkjenning og for den administrative behandlingen. I standarden står det ikke noe spesielt 

om regodkjenningskrav for isklatreinstruktør. Isklatreinstruktør er et utvidet arbeidsfelt for allerede 

eksisterende klatreinstruktør lavland/høyfjell. 

Forslag til endring:  

Koble regodkjenning av isklatreinstruktør opp mot regodkjenning som klatreinstruktør 

lavland/høyfjell.  Det vil si at når en is- og klatreinstruktør søker regodkjenning som klatreinstruktør 

lavland/høyfjell så får vedkommende automatisk regodkjenning som isklatreinstruktør. 
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