
 

  Oppdatert 27.05.2016 - TEOL 

458b Prosedyrer for uforutsette 
hendelser/krisesituasjoner 
 

1. I krisesituasjoner som ulykker varsler ansvarlig reiseleder snarest mulig: 
• Politi og medisinsk nødhjelp 
• Skolens kontaktperson 
• Ved turer i utlandet: Stedlig ambassade eller konsulat (alvorlige ulykker) 

 
2. Ved ulykker er det ikke mulig å forutse hvem som vil være til stede. Den/de av 

ekskursjonsdeltakerne som er i stand til det må sørge for 
• at alt gjøres for å berge liv og begrense skader 
• at politi/brannvesen/helsehjelp blir varslet så snart som mulig slik at en kan få 

nødvendig assistanse 
• at skolens kontaktperson snarest mulig blir orientert. Hvis denne ikke er å treffe, 

kontaktes en av de andre i skolens beredskapsgruppe. 
• at de involverte som er i stand til det så raskt som mulig kan få kontakte sine 

pårørende etter at skolens kontaktperson er informert 
• å være tilgjengelig på telefon 

 
3. Oppfølging 

• Det er viktig å påse at alle pårørende blir informert 
• Ved innleggelse på sykehus må en av reiselederne være til stede den første tiden 

etter ulykken. Det må hele tiden sørges for kontakt med og omsorg for de skadede 
• Øvrige deltakere må ivaretas med samtale og omsorg 
• Reiseledere må i samråd med skolens beredskapsteam vurdere konsekvenser for 

gjennomføringen av planlagt program, og eventuelt sørge for ombestilling av 
billetter, avbestilling av avtaler, hjemtransport av skadde mv. Husk å kontakte 
aktuelle forsikringsselskaper. 

• Skolen vurderer behovet for å sende bistand/representanter 
 

4. Dersom en eller flere av reisedeltakerne ikke møter til avtalt tid og sted gjelder følgende: 
• Ansvarlig reiseleder blir informert så snart som mulig 
• Ansvarlig reiseleder prøver å få kontakt med den/de som er savnet, og innhenter 

nødvendig informasjon om avtaler som er gjort, hvor reisedeltaker(ne) har vært, mv.,  
• Dersom dette ikke fører fram, vurderer reiseleder nødvendigheten av å ta kontakt 

med lokalt politi, og eventuelt ambassade/konsulat 
• Ansvarlig reiseleder informerer skolens kontaktperson 
• Reisedeltakerne samles for orientering 
• Skolen vurderer fortløpende behovet for å informere pårørende 

 
 
 

  


