Redningstjeneste ved snøskredulykker
Om utviklingstrekk, ressursstyring og sikkerhet
Albert Lunde

• Pilot og lege observerer mtp etterskred
• Observatør / skredvarsler med samband
• Heli løfter direkte vertikalt ved skred

Fra presentasjon ved Dan Halvorsen, Luftambulansen

Tradisjonelt og velfungerende

Hundefører Pål Bakken og Tedd (5)
Foto: Norske Redningshunder

Vurvoll, Lom, 1943
4 omkom
1 overlevende funnet av hund

Beredskapsnivå og ambisjonsnivå

Pasienten som stiller krav!
Figur: Geir S. Braut

Grunnlaget lagt under Førsteinnsatsseminaret i Lom i 2007

Innledning
• Endringer ved hendelsene som det er verdt å merke seg:
•
•
•
•
•
•
•

Økning i antall skredhendelser
En forflytning av aktivitet – og skadesteder - inn i mer utsatt og alpint terreng
Ofte flere involvert i skredet.
Ofte tidlig og direkte melding fra skadestedet (mobiltlf og PLB).
De involverte er ofte godt utstyrt og godt trent
Ofte pasienter med (potensielt) alvorlige skader
Totalt sett; et økende behov for redning i situasjoner som krever spesialister.

• Profesjonalisering av skredredningstjenesten.
• Effektivisering av kameratredningsinnsatsen.
• Et ”paradigmeskifte”– fra søk (etter totalt begravde) til redning (fullføre framgraving,
avansert akuttmedisinsk behandling og evakuering).

Registrerte norske skredredningsaksjoner 1996 - 2017
Litt mer enn en dobling i løpet av siste tiår

Det er fremdeles like farlig å bli tatt av skred…

Norwegian avalanche incidents with relation to number of victims and groupsize
2005 - 2014
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Situasjonen på skadestedet ved ankomst Redningstjenesten
2015-2017 (n=42)
Synlig: 5
SM: 2
Hund: 1
Graving: 1

31

6 dødsulykker
3 personskadeulykker - alvorlig skadde

9

3

2 dødsulykker
1 ulykke uten pasienter

4 personskadeulykker: lettere skadde
10 personskadeulykker alvorlig skadde
13 ulykker uten pasienter
4 dødsulykker

Ikke lokalisert
A. Lunde / 2017

Lokalisert - ikke fremgravd

Lokalisert og fremgravd

Fra søk til redning!

• Skadestedene er oftere i skredutsatt, alpint
terreng
• De fleste skredtatte (87,5 %) er synlige eller
søkbare med elektroniske søkemidler.
• 1,6 % av skredtatte lokalisert med hund, og 3,5
% lokalisert med søkestang siste 7 år (n=255)
• 8 av 10 er lokalisert og (delvis) framgravd når
redningstjenesten kommer til stedet.
• Det er nesten én pasient for hver andre
skredtatte
• Ofte alvorlige skader – ”høyenergitraumer”
Skredulykker er en medisinsk nødsituasjon!
Nærmeste kompetente medisinske ressurs må dra direkte!

Melding om skred
Usikker situasjon?
Er skredtatte synlig - eller har
utstyr som kan bidra til raskt
Og / eller
funn?
(Sender-mottaker, RECCObrikke, ryggsekk med
flyteputer)?
Er skredtatte skadet?

Særskilt skredutsatt område?
Mulig risikofylt oppdrag?
Vanskelig tilkomst?
Krever området spesiell
risikovurdering?
(Se Røde Kors skredkort)

Nei

Ja

Prioriter
helsepersonell
og
fagleder skred

Er det andre hundeekvipasjer
på veg til stedet - med tidligere
ETA?

Ja

Må heli vente på
hundeekvipasje, eller krever
henting en uhensiktsmessig
omveg?

Nei

Prioriter
lavinehund

Skred-over-veg hendelser
“Det farligste vi driver med…”

Brøytesjåfør skredtatt og drept i 2011
Trafikanter drept i 2010
Flere nestenulykker i begge kategorier

Og hva med Redningstjenesten…?

Karakteristiske trekk ved snøskred som rammer vegnettet
• Skredene er naturlig utløst
---> Labil faregrad, i tid og rom
• Skredofre befinner seg i en faresone
---> Risiko for redningspersonell og pasienter
• Skadestedet tilgjengelig med kjøretøy
---> Blålysetatene først framme
• Vegtrafikk hele døgnet i all slags vær
---> Redningsaksjoner i mørke og dårlig sikt

E8 Lavangsdalen. Foto: Politiet

Spørsmål som skal stilles – og
besvares konkret – i alle ledd, før
aksjon:
Ref: undersøkelser i 2013 og 2015:
http://hdl.handle.net/11250/2354049

1.

Er det bekymringsmelding eller
melding om faktisk skredulykke?

2.

Hvorfor er det trygt å rykke ut til
dette skadestedet?
1.
•
•
•

Kjenner vi lokale skredforhold?

Aktuelle utløpsområder?
Lokale snøforhold?
Trygg oppmøteplass?

3.

Har mannskapene opplæring i
vurdering av egensikkerhet?

4.

Har vi sikkerhetsutstyr?
•
•
•
•
•

Sender-mottaker
Søkestang
Spade
Førstehjelpsutstyr
Hjelm?

NATURFARE – INFRASTRUKTUR – FLOM – SKRED: “Felthåndbok ved flom og skred”

http://www.naturfare.no/_attachment/878576/binary/1032477

Skred-over-veg-aksjon - Forløp

Operative mannskapers
ansvar alene? Eller et
systemansvar?
Lover - Retningslinjer og prosedyrer - Forberedelser - Varsling - Mobilisering – Utrykning – Innsats – Evakuering -Normalisering

Organisatoriske utfordringer
• Håndtering av skred-over-veg meldinger og aksjoner
og samtidig oppnå akseptabelt risikonivå – As Low As Reasonably Practicable (ALARP)

• Varslingsfasen – informasjonsflyt
• Fagledelse og rådgivning: utkalling, kompetanse og tilgjengelighet
• Over-engasjement: For høg motivasjon til å redde (?)
Kilde: Lunde (2015)

Foto: NGI / K. Kristensen

Mitt perspektiv

Redningstjeneste ved snøskredulykker

Mange autonome enheter er en styrke, men det gir
Utfordringer:

Kontroll og Koordinering

Struktur

Det er dette vi må unngå…
“Remember always, from the beginning,
think what may be the end”
Edward Whymper

Gyavatnet, Rogaland, 15. januar 2011 – En brøytebilsjåfør omkom under arbeid
Foto: NRK

Sikkerhet i skredredningstjenesten – et systemansvar
Overordnet mål:
• Å sørge for en trygg og effektiv skredredningstjeneste under alle forhold.
Viktige tapshendelser som må unngås:
• Redningspersonell blir tatt av skred under transport eller redningsinnsats.
• Skredofre får ikke nødvendig og adekvat hjelp av redningstjenesten (pasientsikkerhet).

FV 300, Hordaland. Foto: Avisa Hordaland

Systemfeil som kan føre til tapshendelser:
Systemfeil 1: Redningspersonell er eksponert i potensielle utløpssoner når naturlig
utløste skred kan forventes (skredfaregrad 3 til 5).
1.

Redningsenheter blir varslet og sendt ut for tidlig, uten nødvendig informasjon som bidrar til økt
bevissthet om skredrisiko.

2.

Redningsenheter uten tilstrekkelig opplæring, erfaring eller skadebegrensende utstyr blir sendt til
skredområdet.

3.

Redningspersonell rykker ut til skadestedet uten å være nok oppmerksomme på skredrisiko og uten
grundig vurdering av potensielt lengste utløp for aktuelle skredbaner.

4.

Redningspersonell rykker ut og arbeider i mørke og redusert sikt uten forutgående skredrisikovurdering.

5.

Redningspersonell er i langvarig innsats i potensielle utløpsområder under skredfaregrader 3-5.

6.

Skredrisikovurderingen er ikke utført i samsvar med standard eller er ikke faglig forsvarlig sett i forhold
til kompleksitet.

7.

Etterretning, situasjonsbevissthet og informasjonsflyt er ikke i samsvar med standard, med
uforholdsmessig omfattende eller lang redningsinnsats som resultat.

Systemfeil som kan føre til tapshendelser:
Systemfeil 2: Skredofre får ikke nødvendig og adekvat hjelp av redningstjenesten.
1. Redningsaksjonen stanses som følge av feilaktig skredrisikovurdering.
2. Lokal og regional skredberedskap er ikke i samsvar med standard, og fører til forsinket
og/eller uforholdsmessig redningsinnsats.
3. Varsling, utkalling og koordinering av redningsressursene er ikke i samsvar med standard, og
fører til forsinket og/eller uforholdsmessig redningsinnsats.

Systemkrav for å hindre systemfeil 1:

Redningspersonell er eksponert i potensielle utløpssoner når naturlig utløste skred kan
forventes (skredfaregrad 3 til 5).
1. Initiell og kontinuerlig skredrisikovurdering og -håndtering blir gjennomført på alle nivå i
redningskjeden, i samsvar med Nasjonale Retningslinjer for Redningstjeneste ved
Snøskredulykker (NRR, 2012) og beste praksis.
a.

Nødmeldingstjenestene gjennomfører en initiell skredrisikovurdering basert på meldingsmottaket og all tilgjengelig informasjon, loggfører konklusjonen og
informerer redningsenhetene.

b.

Redningsenhetene sjekker og bekrefter den initielle skredrisikovurderingen og foretar en selvstendig vurdering, i samsvar med eksiterende retningslinjer og
beste praksis.

c.

Nødmeldingstjenestene og ledere på alle nivå sjekker alle tilgjengelige kilder til tids- og stedsspesifikk informasjon om skredfare, og formidler dette til alle
redningsenheter.

d.
e.

Redningsenhetene mobiliserer bare kvalifiserte og trente mannskaper med hensiktsmessig utstyr.
Regionale, profesjonelle rådgivere blir kalt ut for å bistå redningstjenesten med skredrisikovurdering og –håndtering.

f.

Bare kvalifiserte og trente mannskaper med hensiktsmessig utstyr har tillatelse til å respondere ved skredredningsaksjoner, i samsvar med Nasjonale
Retningslinjer for Redningstjeneste ved Snøskredulykker (NRR, 2012).

g.

I høgrisikosituasjoner, må redningsinnsatsen utsettes inntil en kvalifisert skredrisikovurderinger utført, og aksjonsplanen er justert i samsvar med
risikovurderingen.

h.

I åpenbare hastetilfeller, hvor skredtatte er lokalisert og/eller framgravd, må alle risikoreduserende tiltak iverksettes før redningsmannskaper blir sendt i
innsats.

Systemkrav for å hindre systemfeil 2: Skredofre får ikke nødvendig og adekvat hjelp
1. Sentrale, regionale og lokale beredskapsressurser må sikre tidlig respons av spesielt
kvalifisert medisinsk og skredfaglig personell, for å kvalitetssikre alle beslutninger
som vedrører pasientbehandling, egensikkerhet og redningsinnsats.
a. Alt personell som deltar i skredredningsaksjoner må være kvalifisert i samsvar med
Nasjonale Retningslinjer for Redningstjeneste ved Snøskredulykker.
b. Redningsledelse på alle nivå må forsikre seg om at alt relevant rednings- og
sikkerhetsutstyr er tilgjengelig for alle responderende redningsenheter, og at
skredofferet sikres tidlig og avansert medisinsk behandling.
c. Steds- og tidsspesifikk skredrelatert informasjon må tilbys redningsmannskapene
fortløpende, for å øke situasjonsbevissthet og operativ evne.
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Mission first – safety always!
Godt sagt av ukjent J

Sørpeskred ved Krossbu, Lom, 2013

