
FOREBYGGING AV KULDESKADER 
 

Før turen i planleggingsfase 

o Gjennomgang av turplanen 

o Gjennomgang av vedlagt risikovurdering 

- Tenk konsekvenser 

- «Hvis» alternativer 

o Kartrekognosering; 

- Rute valg og ruteplanlegging 

- Tenk deg gjennom turen/ruten 

- «Hvis» alternativer 

o Værmelding 

- Tenk konsekvenser 

- «Hvis» alternativer 

o Samtale med deltakere noen dager før turen iht egen liste 

o Detaljplanlegg turen 

o Viktig informasjon utsendt til deltakerne!? 
 

Ved turstart 

o Gjennomgang ved turstart iht egen liste 

o Vurder deltakernes psykiske og fysiske styrke 

o Vurder, ved behov kontroller og kompletter deltakernes utstyr og evne 

til å håndtere dette 
 

Under turen 

Ved starten av dagen 

o Kontroller vind, temperatur og værmelding 

o Ved frokost; forbereder alle niste og drikke? 

o Alle kjent med planen for dagen, «hvis» alternativer, risikomoment og 

lign? 

o Er planen for pauser og måltider kjent for deltakerne? 

o Alle kledd for tur og med riktig utstyr? 

o Er alle tørre, varme og mette ved turstart? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fortløpende 

o Var i forkant – tenk konsekvenser! 

o Skape trygge rammer 

o Gi informasjon 

o Se deltakerne 

- Kamerat kontroll 

• «White spots?» 

• Følelse i fingrer, føtter, tær og ansikt? 

- Er alle riktig kledd for oppgaven? 

- Er klær og skor tørre? 

- Noen som begynner å bli sliten? 

o Spise og drikke regelmessig 

- Spiser og drikker alle ved pauser? 

- Har alle positiv væskebalanse (behov å late vannet under dagen)? 

o Trøtte og slitne deltakere! 

- Forsterker alle klær og ordner seg ved pauser? 

- Veklse tempo etter kulde, vind og vær! 

- Vurder ekstra pauser/ernæringsinntak 

- Vurder alternativ plan/ruter 
 

Ved dagens slutt 

o Er alle i stand til å ta være på seg selv og utstyr på riktig måte? 

o Inspiser, ansikt, hender og ved behov; føtter 

o Personlig hygiene 

o Gjenopprett væskebalanse 

o Gjennomgang av dagen og direktiver for morgendagen iht egen liste 


