2 INSTRUKS HJEMMELEDER
2.1 Kommunikasjonslinjer
HJEMMELEDER skal følge nedenstående kommunikasjonslinjer ved melding om
inntruffet hendelse:
KOMMUNIKASJON
UTELEDER

MELDING OM
HENDELSE

HJEMMELEDER

HÅNDTERES
HENDELSEN
LOKALT?
Nei
FÅ BEKREFTET AT
UTELEDER HAR
KONTAKT MED
LOKAL REDNINGSLEDELSE

HAR HENDELSEN
HATT DØDELIG
UTFALL?

Ja

OVERLAT VARSLING
AV PÅRØRENDE TIL
POLITI

Ja

Nei
KONTAKT
PÅRØRENDE

VARSLE
KRETSLEDER

OPPNÅDD
KONTAKT MED
KRETSLEDER?

Ja

Nei
VARSLE
VISEKRETSLEDER*
*) Hvis ikke oppnådd
kontakt med visekretsleder
kontaktes forbund v/

KONTAKT
GRUPPELEDER

Generalsekretær

FORDEL OPPGAVER
BESKREVET I
BEREDSKAPSPLAN
ETTER BEHOV

UTFØR OPPGAVER
BESKREVET I
BEREDSKAPSPLAN
ETTER BEHOV
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2.2 Beredskapsansvar
HJEMMELEDER skal være over 18 år og har ansvar for følgende oppgaver ved melding
om hendelse:







2.3

Få bekreftet at uteleder har kontakt med nødvendige nødetater.
Etter avtale med utelederen, igangsett varsling av foreldrene/pårørende. (NB! Ikke ved
dødsfall).
Varsle kretsleder. Hvis kontakt ikke oppnås varsles visekretsleder.
Varsle gruppeleder.
Fordel og utfør oppgaver etter behov som beskrevet i kapittel 2.3.
Før hendelseslogg

Oppgaver etter behov
HJEMMELEDER skal i samarbeid med kretsleder vurdere og utføre etter behov
følgende oppgaver:











2.4

Sørge for at to (bistands)personer reiser til skadestedet eller samlingsted for deltakerne så
raskt som mulig dersom det er behov. Deres oppgave skal være å:
 Hjelpe ledere og deltakere på turen
 Bistå politi
 Være bindeledd mellom generalsekretær/kretsleder og det som skjer ute i
gruppen/på skadested. Generalsekretær og kretsleder avgjør hva disse personene
skal arbeide med.
 Se til at pårørende på stedet får oppfølging av politi, helsepersonell og prest.
 Kanalisere journalister og presse til generalsekretær
 Se kapittel 4 for instruks gjeldene for bistandspersoner
Finne et egnet lokale som kan fungere som et møtested for medlemmene i gruppen og de
pårørende.
Skaff om nødvendig flere ledere som kan ta seg av speiderne på hendelsessted som ikke er
direkte involvert i ulykken.
Sørg for et felles møte (debrifing) for alle som har vært med på hendelsen i et egnet lokale
før turen avsluttes. Gi god og riktig informasjon om hendelsen.
Sørg for å avtale et nytt møtetidspunkt i egnet lokale for gruppen og de pårørende.
Legg til rette for at helsetjenesten og/eller presten tilbyr alle som ønsker det en samtale eller
oppfølging.
Legg til rette for at den aktuelle speider, nærmeste pårørende og ledere blir fulgt opp av
helsevesen.
Sørg for at speidere og pårørende skjermes fra presse.
Henvis eventuell presse til generalsekretær og kretsleder så langt som mulig.

Etterarbeid
HJEMMELEDER er ansvarlig for å utarbeide kort rapport/oppsummering med tidslinje
(logg) fra tidspunkt for mottatt melding om hendelse. HJEMMELEDER skal delta i
debrifing i etterkant av hendelse etter avtale med kretsleder.
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