
VEILEDNINGSHEFTE  
Til opplæringspakke om 

Brannsikkerhet 
Trafikksikkerhet 

Førstehjelp 
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Innledning

• Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er  
  Norges største kvinneorganisasjon med 42 000 medlemmer.
• N.K.S. har 620 sanitetsforeninger med sterk lokal forankring.
• N.K.S. har lang erfaring med å bidra til trygge lokalsamfunn.
• N.K.S. er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

N.K.S. har fått midler fra Stiftelsen DAM til et prosjekt der målet 
er å gi tilpasset informasjon til innbyggere i Norge med begrenset 
norskkunnskap. Informasjonen skal gis på områder der det er 
stor skade- og ulykkesrisiko. 

Vi valgte brann, trafikk og førstehjelp. 

Mange har utfordringer med å tilegne seg informasjon på norsk. 
Selv om mye av informasjonsmateriellet er oversatt til flere språk, 
er det også viktig å tilpasse informasjonen. 
Vi håper flest mulig vil ha nytte av opplæringspakken.  
Den er tilgjengelig for alle som ønsker å bruke hele eller deler av  
opplæringen.

Lykke til!

Besøk oss på: sanitetskvinnene.no
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• Språkbarrierer kan gjøre det vanskelig å varsle om  
nødsituasjoner. Det kan resultere i at hjelpen blir forsinket,  
at man ikke får riktig hjelp, eller ikke hjelp i det hele tatt. 

• Å gjøre seg forstått på norsk er viktig. Derfor er varsling en 
viktig del av opplæringspakken. Å vite hvor man ringer for å få 
hjelp, og å fortelle hvor man er og hva som har skjedd, kan red-
de liv. 

• Opplæringspakken består av tre risikoområder; brann, trafikk 
og førstehjelp. Vi har valgt å fokusere på områder som er  
forbundet med stor fare for liv og helse, og der mer kunnskap 
kan redde liv. I samråd med våre faglige samarbeidspartnere  
tar vi for oss de viktigste risikoområdene, riktig bruk av sikrings-/ 
varslingsutstyr og varsling.

Bakgrunn

Brann

1

Til informasjon om trafikksikkerhet

Trafikk

1

1

Førstehjelp

Opplæringsmateriellet 
kan gjennomgås fra 
A til Å, men vi anbe-
faler at opplæringen 
stykkes opp i mindre 
deler, gjerne ispedd 
filmer og praktiske 
øvelser. 

Det er ikke lagt  
opp til at man skal  
måtte bruke tolk når 
man bruker opplrings-
pakken.
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Dette veiledningsheftet kan 
brukes som støtte før du 
begynner å ta i bruk andre 
deler av opplæringspakken. 
Vi anbefaler at du leser gjen-
nom hele heftet.

Opplæringspakken består av 
en PowerPoint-presentasjon 
som krever at du har PC,  
prosjektor, skjerm eller lerret.  
Vi har også laget en bord- 
flippover som passer godt i 
mindre grupper. 
Da vil deltakerne se forsiden 
med bilder og tekst, mens vei-
lederen ser veiledningsdelen. 

Trygg sammen legger opp 
til spørsmål, diskusjoner og 
refleksjoner framfor undervis-
ning. Du velger selv hvordan 
du vil bruke opplæringspak-
ken, og det er fullt mulig å ta ut 
enkeltelementer. 
Vi har i tillegg laget et kortspill 
basert på ord og bilder fra 
opplæringspakken. Kortspillet 
passer best i mindre grupper, 
der man kan øve på ord og ha 
samtaler rundt brann, trafikk 
og førstehjelp. 
I tillegg har vi laget faktakort 
om brann, trafikk og første-
hjelp. Faktakortene kan deles 
ut til deltakerne og andre in-
teresserte. Kortene inneholder 
aktuelle spørsmål med rele-
vante svar.
Vi har også laget nødvisittkort  
med numrene til nødetatene. 
På baksiden kan du skrive ditt 
navn og adresse, og navn og 
nummer til fastlege.

Til deg som skal bruke opplæringspakken:

SPILLKORT
BRANN

SPILLKORT
FØRSTEHJELP

SPILLKORT
TRAFIKK

BRANN

AMBULANSE

110

POLITI
112

113

LEGEVAKT
116117

Faktakort

Spillkort Nødvisittkort

1. Bytt batteri i røykvarsleren minst én  
 gang i året.

2. Du ringer 110 når det brenner.

3. Du må ha minst en røykvarsler i   
 hver etasje.

4. Du bør ha røykvarsler på kjøkken  
 et og alle soverom.

5. Bytt røykvarsler og brannsloknings  
 apparat hvert 10. år.

6. Når du ringer 110 sier du hva som   
 har skjedd, navnet ditt og hvor du er.

7. Du slokker brann i olje ved å  
 legge på et lokk (ikke bruk vann).

8. Ring 110 hvis det begynner å brenne.

1. Ring 113 når noen er akutt og alvorlig syk.

2. Du ringer legevakten når du må ha  
 rask behandling.

3. Nummeret til legevakten er 116117.

4. Du ringer fastlegen når du er litt syk,  
 men det ikke haster.

5. Når du ringer 113 må du si hva som  
 har skjedd, navnet ditt og hvor du er.

6. Du skal gi brystkompresjoner når 
  noen er bevisstløse og ikke  
 puster normalt.

7. De vanligste tegnene på hjerneslag 
  er at personen har vansker med å 
  snakke, smile og løfte armene.

8. Når noen har sterke og akutte  
 smerter ringer du 113.

1. Du ringer 112 når det har vært en  
	 trafikkulykke.

2. Babyer må sikres i babystol.

3. Ja, du må bruke bilbelte også på  
 korte turer.

4. Ja, hvis bussen har setebelter.

5.	 Refleks	gjør	deg	synlig	i	mørket

6. Voksne har ansvar for å sikre  barn  
 opp til 15 år.

7. Ja, men bare hvis du har fastmontert  
 ‘handsfree’.

8. Når du ringer 112 må du si hva som  
 har skjedd, navnet ditt og hvor du er.

sanitetskvinnene.no

1. Hvor ofte skal du bytte batteri i   
 røykvarsleren?

2. Hvilket nummer ringer du når det   
 brenner?

3. Hvor mange røykvarslere må du   
 ha der du bor?

4. I hvilke rom bør du ha røykvarsler?

5. Hvor ofte bør du få ny røykvarsler   
 og brannslokningsapparat?

6. Hva er viktig å si når du ringer 113?

7. Hvordan slokker du brann i  
 gryte med olje?

8. Hva må du gjøre hvis det begynner  
 å brenne?

FAKTAKORT BRANN

1. Hvilket nummer ringer du når noen  
 er akutt og alvorlig syk?

2. Når ringer du legevakten?

3. Hva er nummeret til legevakten?

4. Når ringer du fastlegen din?

5. Hva er viktig å si når du ringer 113?

6. Når skal du gi brystkompresjoner?

7. Hva er de tre vanligste tegnene   
 på hjerneslag?

8. Hva gjør du hvis noen har sterke og  
 akutte smerter? 

FAKTAKORTFAKTAKORT FØRSTEHJELP

sanitetskvinnene.no

1. Hvilket nummer ringer du når det  
	 har	vært	en	trafikkulykke?

2. Hvordan sikrer du babyer i bil?

3. Må du bruke bilbelte på en kort   
 kjøretur?

4. Må du bruke setebelte i buss?

5. Hvordan blir du synlig når du  
 går i mørket?

6. Hvem har ansvar for å sikre barn i bil?

7. Er det lov å bruke mobil når du  
 kjører bil?

8. Hva skal du si når du ringer 112?

FAKTAKORT TRAFIKK

sanitetskvinnene.no
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1. Innledning og hovedtema 
brann/trafikk/førstehjelp. Denne 
anbefaler vi å starte med hver 
gang.  

2. Hva kan være farlig ved 
brann/trafikkulykke/akutt  
sykdom? 

3. Hva må jeg gjøre når det 
oppstår brann/trafikkulykke/
akutt sykdom? 

4. Hva bør du ha av utstyr -   
hva kreves og hvordan virker 
det? 

5. Hvordan varsle?

6. Tips til veileder 

Materiellet er lagt opp tilnærmet  
likt for alle tre modulene: 

Dette symbolet står på 
sidene der det er reflek-
sjonsoppgaver. 
 
Opplæringen er samtale-
basert, så aktiv deltakelse 
er viktig for å få lært mest 
mulig. 

Jo mer aktive deltakerne 
er, jo mer husker de etter-
på. Det er viktig å sette av 
god tid.
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FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

TIPS: Se side 22 for  
verktøykasse

BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Side 1

Dette materiellet er en del av et opplegg for 
at vi skal leve tryggere liv. Trafikksikkerhet, 
brannsikkerhet og førstehjelp er temaene 
som er valgt ut.

• Ønsk velkommen og presenter deg. 

• Fortell hvor lenge dere skal holde på, og om 
det er pauser og servering.

• I dag skal vi snakke om brann, og da er    
viktig at dere forstår det vi snakker om. 

• Hvis det er noen ord som er vanskelige å 
forstå eller at jeg ikke forklarer tydelig nok, 
er det viktig at dere sier fra.  Og så må jeg 
kanskje spørre dere, hvis det er noe jeg ikke 
forstår.

Brann

1

Velkommen

Alle modulene har en  
veiledningsdel som skal gjøre 
materiellet enklere å ta i bruk. 
Veiledningsdelen består av 
tre deler. 

Forslag til hva veileder kan si: 
Dette er våre forslag, men bruk 
gjerne egne ord og formulerin-
ger. 

Bakgrunnsinformasjon:  
Informasjon som ikke er ment 
å sies høyt, men som kan være 
nyttig å ha i bakhodet under 
presentasjonen.

Tips:  
Her finner du informasjon om 
nyttige nettsider, filmer på 
internett, praktiske øvelser og 
lignende, som kan benyttes hvis 
dere vil fordype dere i en bolk. 

Du kan gjerne fylle inn egne tips 
og erfaringer i veiledningsdelen.

Brann

1
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Forberedelser – tips og råd til veileder
Før du begynner: 

Gå gjennom presentasjonen 
for deg selv i god tid før du 
skal bruke den.

• Av erfaring bruker man
noen timer på å gjennomgå en  
modul. Vi anbefaler å dele opp 
i flere økter. 

• Vi anbefaler å legge inn god 
tid til refleksjon, samtale og 
gjerne også noen praktiske 
øvelser samt pauser. Gode 
samtaler, forståelse av innhol-
det og språktrening er viktigere 
enn å rekke gjennom alt du har 
planlagt. 

• Gjør en vurdering på hvilke  
deler av opplæringen dere vil 
gå gjennom. Husk at det er 
krevende for deltakerne med 
lange økter med mye informa-
sjon på et nytt språk, så sett av 
god tid. Korte filmer og prak-
tiske øvelser skaper engasje-
ment. 

• Se verktøykassen i 
bordflippover og powerpoint  
presentasjonene for gode tips 
og forslag, denne finner du 
bakerst i presentasjonene.
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• Opplæringspakken er fleksi-
bel, og kan brukes både i store 
og små grupper. I små grupper 
kan presentasjon og samtaler 
skje samlet. I større grupper 
kan det passe bedre å ta en 
felles introduksjon, og deretter 
dele opp i mindre grupper, der 
for eksempel bordflippover tas 
i bruk. 

• Ha gjerne en flippover, tavle 
eller ark der du kan skrive opp 
vanskelige ord. 
Unngå løkkeskrift.

• Tenk på hvordan dere kan 
skape en avslappet atmosfære 
der det er lett for deltakerne å 
være aktive, gjerne småbord 
framfor klasseromsoppsett.

• Server gjerne kaffe, te, frukt 
eller grønnsaker, det kan stort 
sett alle kan spise.

• Ha en god arbeidsfordeling og 
avklar hvem som gjør hva. Det 
er viktig at alle har noen opp-
gaver, og ikke oppfattes som 
publikum og observatører.  
Det kan oppleves ubehagelig.
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Når du er i gang:
• Informer om at målet med 
dagen er å lære mer om brann/
trafikk/førstehjelp. 

• Minn om taushetsplikt og bli 
enige med deltakerne at dere 
ikke forteller andre om hvem 
som har sagt hva.

• Oppmuntre deltakerne til å 
delta og stille spørsmål under-
veis. Det er viktig å skape en 
trygg atmosfære. Da vil delta-
kere som ikke forstår enkelte 
ord tørre å si i fra, og da  
unngår du at noen faller ut. 

• Ikke vær redd for å gestiku-
lere når du snakker. Deltakere 
med begrenset norskkunnskap 

har nesten bare kroppsspråk å 
forholde seg til. 

• Bruk så enkelt språk som 
mulig. Prøv å forklare vanskeli-
ge ord på ulike måter hvis 
deltakerne ikke forstår. Når 
du for eksempel nevner ordet 
«brannvesen» eller «oppmerk-
somhet» første gang, kan det 
være lurt å sjekke med 
deltakerne at de forstår hva det 
betyr. 

• Er det ord som er vanskelige 
kan du forsøke på engelsk. 
Kanskje kan noen av de 
andre deltakerne hjelpe til med 
å oversette. Eventuelt kan du 
søke på Google Translate.
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• Sjekk ofte med deltakerne om 
de har forstått innholdet ved 
å spørre: Har jeg forklart meg 
tydelig nok? Da kan det være 
lettere å innrømme at en ikke 
har forstått fordi det skyldes 
forklaringen og ikke egne be-
grensede norskkunnskaper.

• Du vil kanskje oppleve å få 
spørsmål som du ikke kan 
svare på, og det kan oppleves 
ubehagelig. Det er viktig at du 
sier ifra når du er usikker og 
ikke kan svare. Eventuelt kan 
du si at du kan sjekke og kom-
me tilbake neste gang. Noter 
gjerne spørsmålene, da vil den 
som stiller spørsmål oppleve å 
bli tatt på alvor.

• Ta deg god tid. Det kan være 
uvant å ikke fylle tiden med å 

snakke, og det er lett å gå for 
fort fram. Det er viktig at 
deltakerne får tid til å tenke 
seg om. Mange trenger tid til 
å forstå både bilde, tekst og 
spørsmål og trenger tid til å 
formulere egne tanker på 
norsk. Selv om det er fristende 
å hjelpe til, er det viktig å tåle 
at det kan ta tid før noen tar 
ordet. 

• Bruk et inkluderende språk. 
Unngå å bruke betegnelser 
som «dere» og «vi», det kan 
forsterke følelsen av utenfor-
skap. 

• Tenk på hvem som er  
målgruppen for opplæringen 
slik at dere ikke er for mange 
veiledere/frivillige.
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• Hvis det er barn til stede kan 
de ta en del oppmerksomhet. 
Er dere mange frivillige til 
stede, bør noen aktivisere 
barna slik at foreldrene lette-
re kan delta i opplæringen og 
samtalene. 

• Ikke avvis de som kommer for 
sent til kurset, be de heller om 
å sette seg rolig ned. 

• Du vil kanskje oppleve at 
noen oversetter for hverandre, 
og det kan være fint. Pass på 
at det ikke blir forstyrrende for 
de andre og minn om at
 samtalene er relatert til tema.

• Be deltakerne om en tilbake-
melding, hør hva de synes, 
hva de har lært og takk for 
oppmøtet. Fortell også om/når 
dere fortsetter med temaet. 

• Vi anbefaler at veilederne  
tar en oppsummering etterpå 
for å gå gjennom hva som 
fungerte og hva som kan gjø-
res annerledes neste gang.  
Tenk på gruppestørrelse,  
arbeidsfordeling, øvelser o.l.

Etterpå:
Dersom noen deltakere får reaksjoner eller deler 
vanskelige opplevelser, kan du spørre etterpå  
hvordan det går, og om de ønsker en prat.  
Om det føles naturlig, kan du ta kontakt noen dager 
senere for å spørre hvordan det går. 
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• Noen kan ha opplevd drama-
tiske hendelser knyttet til tema-
ene. Da kan følelser komme 
opp og noen kan ønske å dele 
sin historie med gruppen eller 
med deg i etterkant. Legg 
derfor alltid inn litt ekstra tid 
både underveis og etterpå. 
Da kan du ivareta de som har 
behov for å ”snakke av seg” 
eller følges opp. 

• Hvis du opplever dette som 
vanskelig eller opplever en 
kritisk hendelse i aktivitet må 
du søke bistand i egen organi-
sasjon. 

• N.K.S. har laget en oversikt 
over hva det er lurt å tenke på. 
Se på medlemsnettet under 
ettersamtaler.

• Det kan være vanskelig å vite 
hvor grensen går for hva som 
er privat og hva som er per-
sonlig. Man har ulik oppfatning 
og innstilling til hvor åpen eller 
privat man er. Tenk gjennom 
hva som er greit og ugreit å 
snakke om. 

• Husk at personlig utlevering
kan skape ubehag for de andre 
deltakerne. Som veileder kan 
du dele egne erfaringer hvis du 
tror deltakerne kan ha nytte av 
det. 

Alle frivillige i N.K.S. skal ha 
fylt ut taushets- og etikker-
klæring. 

Vær oppmerksom på:

 
Rutiner for ettersamtaler for frivillige og tillitsvalgte  
 
Å gjøre en innsats som frivillig i N.K.S. skal være en trygg opplevelse. Likevel kan det oppstå vanskelige 

situasjoner. Sanitetskvinnene skal i utgangspunktet ikke stå i «første rekke», slik at man kan bli spart for de 

sterkeste inntrykkene. Men det er likevel viktig å være klar over at reaksjoner kan oppstå, og at det er helt 

naturlig.   
 
Det er viktig å være forberedt på hva som kan skje om man blir utkalt i en krisesituasjon. Det er viktig å ha 

definerte oppgaver. Det er særlig viktig fordi noen kan tenke at man burde gjort mer, eller tatt på seg 

oppgaver man egentlig ikke er kvalifisert til.  
 
Vi har laget en huskeliste som kan brukes av våre frivillige for å være bedre rustet til å håndtere vanskelige 

hendelser. Informasjon og mulighet til å snakke kan forebygge stressreaksjoner. Ettersamtaler er 

obligatorisk etter alvorlige hendelser og er også anbefalt etter øvelser. Foreningsleder/gruppeleder for 

aktiviteten har ansvar for å organisere ettersamtalene, men andre kan ha oppgaven med gjennomføring.  

 
Organisering av samtalegruppe:   Det skaI IKKE være «gruppeterapi» med fokus på følelser, men en faktabasert gjennomgang av 

hendelsen, der de som deltok innkalles  Man bør sitte på et skjermet sted hvor man ikke blir avbrutt, og sette av 1-2 timer 

 Skap en god atmosfære som oppleves trygg og ivaretakende 
 Bør gjennomføres så nærme hendelsen som mulig i tid 
 Start samtalen med å fortelle hva som skal skje og forsøk å skape så trygge rammer som mulig 

 Alle deltagerne har taushetsplikt og det skal ikke føres referat fra samtalen 

 Det anbefales maksimum 15 personer i ei gruppe 
 

Deltakerne: 
 Forteller sin versjon av situasjonen uten at andre korrigerer eller avbryter 

 Forteller om hvilke oppgaver de har utført og hvordan det ble gjennomført 

 Forteller om sine reaksjoner  Alle oppfordres til å fortelle, men det er frivillig og ingen skal tvinges  

 
Under gis noen eksempel på situasjoner hvor det er viktig å ha rutiner for å debriefe og snakke sammen i 

etterkant. 
Omsorgsberedskapsgruppen blir bedt om å hjelpe til på et evakuert- og pårørendesenter (EPS) etter 

evakuering av en skole. Så oppdager du at det er skolen der barnebarnet ditt går 

Lesevenn; du sitter og leser for barn i barnehagen og så plutselig forteller et av barna om en vanskelig 

oppvekst og voldelige foreldre Kløvertur; dere går tur i nærmiljøet. Plutselig ramler en av deltakerne på bakken livløs. Heldigvis er det 

noen som sjekker pust og sikrer frie luftveier før man varsler 113. 
Sisterhood: Du får gjennom en fortrolig samtale med en av jentene vite at hun har foreldre med store 

psykiske plager og bedriver selvskading. Aktiviteter på asylmottak: Et av barna får en voldsom reaksjon ved et besøk til badeland basert på 

tidligere traumatiske opplevelser med vann. 
 
Alt dette kan oppleves dramatisk, både når man er i sitasjonen men også etterpå. Undersøkelser viser at 

hvordan en dramatisk situasjon blir håndtert, har mye å si for hvordan du klarer deg i etterkant.  

 
Om noen har behov for ekstra støtte etter ettersamtalen kan fastlege kontaktes. 



Side  13

Mine notater:
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MINE NOTATER:
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MINE NOTATER:
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Prosjektet er finansiert av Stiftelsen DAM. 

Opplæringsmateriellet er utviklet i perioden  
2019-2020. 

Vi takker alle våre samarbeidspartnere for  
deltakelse, støtte og engasjement. 

• Trondhjem sanitetsforening
• Larvik sanitetsforening
• Nannestad sanitetsforening
• Frol sanitetsforening
• Harstad sanitetsforening 
• Helseforum for kvinner, Oslo
• Trygg Trafikk
• Statens Vegvesen
• Oslo brann- og redningsetat
• Trøndelag brann- og redningstjeneste 
• AMK-sentralen ved Oslo universitetssykehus
• Helsedirektoratet
• Oslo kommune, Helseetaten
• NAV Grünerløkka
• NAKOS – Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin 
• NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
• Oslo universitetssykehus,  

Lærings- og mestringssenteret ved Barneklinikken
• Skadeforebyggende forum
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20 May Britt Buhaug, prosjektleder

Har du spørsmål, send en epost til:  
post@sanitetskvinnene.no
sanitetskvinnene.no


