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RISIKOVURDERING for turer i regi av DNT fjellsport Lillehammer     
Tur: 
 

Dato for turen 
 

Turkoordinator/turleder 
Sign. ”lest og forstått”:  

Dato utfylt skjema 
 

 
Turkoordinator/turleder plikter å sette seg inn i turens risikomomenter før turstart. En bevisstgjøring i forhold til dette er en god hjelp i arbeidet med å 
forhindre skader/uhell. Som turkoordinator må du tenke gjennom; hva kan skje, hvor og hvilke tiltak kan gjøres for å forhindre uhell.  
Dette skjemaet er ment som et verktøy i risikovurderingsarbeidet. Hvis det fra turkoordinators side vurderes at skjemaet ikke er fullstendig, er det 
mulig å tilføye potensielle risikoelementer og tiltak. 
Alle turkoordinatorer plikter å ha med førstehjelpsutstyr på turene.  
Analysen er delvis utfylt – suppler gjerne hvis du som turkoordinator mener det mangler noe! 
Risikoanalysen leses, utfylles, signeres og sendes/mailes inn til DNT Lillehammer 
 
Skjema for risikoanalyse er utarbeidet i hht. krav i Produktkontrolloven, med tilhørende internkontrollforskrift.   
Dokumentet består av 4 deler. 
 
Del 1: Sett kryss ved aktuell type kurs/tur.  
Del 2: Sett kryss for risikomomenter og/eller situasjoner for den gjeldende turen du som turkoordinator vurderer er relevante.  
Del 3: På bakgrunn av avkryssete elementer i del 2 suppleres med aktuelle elementer samt forslag til tiltak for å unngå dette.      
Del 4: Generell handlingsplan ved ulykke eller uhell.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hva slags aktivitet (sett ett eller flere kryss).  
 

Mangler aktiviteten, fyll ut i de nederste feltene. 
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Bre  
Klatring  
Isklatring  
Fottur  
Skitur  
Topptur  
Kurs  
Samling  
Sommer  
Vinter  
Annet (spesifiser):  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Risikomomenter (sett kryss) 

 
Sett inn flere momenter om noe mangler. 
 

Bresprekker  Fall  
Steinsprang  Feil bruk av 

sikkerhetsutstyr 
 

Snøskred  Brannskade / 
kullosforgiftning 

 

Isras  Matforgiftning  
Lyn / torden  Brann på hytta / telt  
Regnvær, sterk vind, 
snøfall 

   

Tåke/dårlig sikt/mørke    
Feilnavigering    
Dehydrering    
Dårlig fysisk form    
Gnagsår    
Forfrysning/nedkjøling    
Snøblindhet    
Solbrenthet    
Elvekryssing    
Ødelagt utstyr    
Kuttskader (isøks, 
stegjern, isskruer, kniv, 
stålkanter) 

   

Utsklidning    
    

 
3. 
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For alle risikomomenter gjelder følgende:  
 
Fjellsport er en potensiell farlig aktivitet og innebærer en viss risiko for liv og helse. Alle deltagere gjøres oppmerksom på dette i forkant av hver enkelt tur. Turkoordinator 
informerer deltakerne om at de før turen må lese informasjonen om ansvarsfordeling som ligger på lillehammer.dnt.no/fjellsport  
 
 

Risikomoment 
 

Årsak Konsekvens 
 

Tiltak for å forhindre uhell / 
kommentarer 

Andre kommentarer  

Bresprekker som ikke er synlige Snødekt bre Fallskader, kuttskader, annen 
personskade. 

Jf. metodesett. 
 
 

 

     
     
     
Tåke/dårlig sikt, mørke Vær og vind Vanskelig å finne veien, samt 

økt fare for å trå feil, forlengelse 
av tur ute, for lite mat. 

Gode orienteringskunnskaper, GPS, 
legge inn tilstrekkelig margin på 
turer i forhold til nattemørket 
 

 

     
Regnvær/sterk vind/snøfall 
 

Vær og vind Nedkjøling, forlengelse av tur 
pga vanskelige forhold 

Påse at alle deltakerne har med 
tilstrekkelig med klær og at gruppen 
har nok vindsekker. Vurdere turvalg 
i forhold til værmelding. 

 

Feilnavigering 
 

Dårlig sikt, feil bruk av 
utstyr. 

Kan komme ut av kurs. Turen 
blir forlenget. 

Ha med GPS, være sikker på bruken 
av den. Ha med ekstra batterier. 

 

     
Dårlig fysisk form 
 

Manglende 
treningsgrunnlag. 

Utmattelse, forlengelse av tur, 
muligens deling av gruppe. 

Stille tydelige krav/forventninger til 
deltakerne på forhånd. Tenke 
gjennom alternative veivalg som 
kan korte ned turen eller gjøre den 
lettere. 

 

Gnagsår 
 

Sko som ikke er inngått. Smerter, deltaker som ev. må 
snu. 

Be deltakerne stille med inngåtte 
sko, sjekke at det er gnagsårplaster i 
førstehjelpspakken. 
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Forfrysning/ nedkjøling Kulde ev. i kombinasjon 
med vann og vind. 

Smerter, senskader, irrasjonell 
oppførsel, bevisstløshet, død 

Sørge for at alle deltakere har nok 
og riktig bekledning. Være 
oppmerksom på faresignaler hos 
deltakere 

 

     
     
Elvekryssing Særlig høy vannføring på 

våren.  
Utsklidning, drukning. Organisere kryssing, ev. 

hjelpemidler som tau, staver. 
 

Ødelagt utstyr 
 

Slitasje, uhell Kan få problem med å 
gjennomføre turen. 

Ha med enkelt reparasjonsutstyr 
som f.eks. duc-tape, kniv, hyssing 
o.l. lynlim, epoxylim  

 

     
Utsklidning   Forsering av bratte fjell- 

og/eller snøpartier. 
Div. personskader. Informasjon om hensiktsmessig 

bevegelse i bratt terreng ev. bruk av 
nødvendig sikringsutstyr.  

 

     
     
Fall (usikret) Uoppmerksomhet, løst 

fjell. 
Personskade Konsentrasjon, 

kontrollert/organisert passering av 
utsatte partier. Ev. bruk av 
sikringsutstyr. 

 

     
Brannskade/kullosforgiftning 
 

Feil bruk av kokeutstyr Brannskade, kvelning God lufting, riktig bruk av 
kokeutstyr 

 

     
Brann i hytte/telt 
 

Uforsiktig bruk av gass, 
ild. 

Ødelagt utstyr, personskade Forsiktig omgang med gass og ild.   
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Handlingsplan ved ulykke eller uhell  
 
1. Ved alvorlig ulykke:  
 -Vurder din egen og gruppens sikkerhet 
 -Ring 112 
 -Iverksett livreddende førstehjelp: ABCDE 
  A: Airways – sikre frie luftveier 
  B: Breathing. Puster den skadde? Ja: stabilt sideleie. Nei: HLR – 30:2 
  C: Circulation. Se etter blødninger. Stopp dem og hev skadestedet. 
  D: Disability. Sjekk bevegelsesgrad. Observer. 
  E: Exam. Undersøk den skadde fra topp til tå.  
 -Få kontroll over ulykkestedet, unngå forverring av situasjonen (flere skadde). 
 -Hold resten av gruppen samlet. Flytt gruppen til tryggere grunn om nødvendig. 
 -Forsøk å stabilisere situasjonen til den skadde. Hold den skadde varm. 
 -Varsle kontaktperson i LOT/LOF (se nederst på siden). 
 
2. Ved mindre alvorlig ulykke/uhell:  
 -Vurder din egen og gruppens sikkerhet 
 -Få oversikt over situasjonen til den/de skadde 
 -Ring 112 
 -Utfør nødvendig førstehjelp/behandling 
 -Hold den skadde varm. Vurder transport av den skadde.  
 -Varsle kontaktperson i DNT Lillehammer (se nederst på siden). 
 
3. Hvis turdeltaker er savnet: 
 -Sørg for å holde gruppen samlet- 
 -Innhent informasjon om den savnede fra resten av gruppa. Kartlegg hendelsesforløpet og siste sikre observasjon. 
 -Hvis mulig og forsvarlig, organiser et begrenset søk etter den savnede. 
 -Varsle 112 
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 -Varsle kontaktperson i DNT Lillehammer (se nederst på siden). 
 
 
Som turkoordinator må du være forberedt på at det kan bli stor pågang fra presse/kringkasting etter opplysninger om ulykken. Hvis du føler at du ikke 
selv er i stand til å takle denne situasjonen bør du henvise til politiet, ev. DNT. 
Som hovedregel skal du ikke gi opplysninger om årsak og skyld, men holde deg til hendelsesforløpet og de foreliggende fakta. Det er viktig at du 
ikke gir opplysninger om navnene på omkomne eller skadde, dette er politiets oppgave.         
 
 
Kontaktpersoner  i  DNT Lillehammer 
 
Daglig leder: Erland Flaten, mobil: 91320389 
Styreleder i DNT Lillehammer: Tom Harald Hansen, mobil: 99219455 
 
 
       

 
 

 
 

 

 


