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Hva skal vi gjøre i denne sesjonen

 Fortelle litt om prosjektet

 Hva er grunnelementene i risikostyring og MHS

 Hva er spesielle utfordringer i naturbasert reiseliv

 Avklare noen viktige begreper

 Forklare hvordan man identifiserer risiko i et produkt/arbeidsområde

 Definere risikokategorier, sannsynlighetskategorier, 

konsekvenskategorier

 Forklare eksemplifisere en risikoanalyse

 Foreslå en mulig måte å kategorisere opplevelsesbaserte produkter i 

forhold til risiko og vanskelighetsgrad

 Si litt om sikkerhetsplaner og resterende momenter i et sikkerhetssystem

 La dere jobbe med risikoanalyse på utvalgte produkter og vurdere 

verktøyene som foreslås brukt



Om prosjektet

 Forskningprosjekt Universitet Nord finansiert av Regionale 

Forskningsfond Nord, ledet av Dorthe Eide

 Underleverandør til det Nasjonale utviklingsprosjektet som jobber med 

nasjonal kvalitetssikring i naturbasert reiseliv

 Sigmund Andersen tindevegleder og Universitetslektor jobber med dette 

prosjektet i samarbeid med flere bedrifter

 Målet er å utvikle en pilot eller en systembeskrivelse for 

sikkerhetsarbeidet i naturbaserte reiselivsbedrifter

 Enkelt

 Fortsette som før

 Justere eget system, endre begreper, ta inn nye ideer og løsninger

 Adoptere systemet 



Hva har skjedd så langt og planen videre

 Workshop Svolvær

 6 bedrifter 

 Mikal Nerberg– LyngenGuide, Lyngen Toppturer, 

 Ida Gruben, Glød Explorer, Alta. (nordlys, ski og sykkelekspedisjoner, truger, 

skreddersømopplevelser)

 Jann Engstad, Lofoten Aktiv, Svolvær (Padling vandring)

 Gjert Grødal, Bre og Fjell, Sogndal (Toppturer, bre og klatring)

 Sjur Hauge Alpine guides, Lofoten (Klatring/ski)

 Espen Bertelsen, Boreal Yachting, Tromsø (Seiling, ski, vandring)

 Workshop Svalbard
Husky Travellers

Spitsbergen travel As 

Better moments AS

Basecamp explorer AS

Svalbard Husky as

Svalbard snøscooterutleie as

Svalbard wildlife expeditions As

Arctic Adventure



Lovpålagte grunnleggende elementer i et 

sikkerhetssystem i norske bedrifter

 Mål for sikkerhetsarbeidet 

 Identifisere risiko - ansatte, kunder, andre som blir berørt og miljø

 Risikoanalyser

 Preventive tiltak

 Reparerende tiltak

 Sikkerhetsplan (er)

 Aviks-rutiner

 Revideringssystem

 Dokumentasjon tilynsmyndighet

 Kategorisering av reiselivsprodukter – risiko og krav til gjesten



Utfordringer for  risikostyring i reiselivet

 Kundene er mer utsatt for risiko en ansatte

 Tilsynsorganene har fokus på ansatte og miljø, reiselivsbedriftenes 

viktigste fokusområde er i en tilsynsmessig skygge

 Regelverket er godt nok og plasserer ansvar, følges ikke opp og det er 

dermed ulike praktiseringer og usikkerhet

 Risiko er et element i opplevelsesproduksjon og nødvendig for å skape  

spenning, utfordring, læring og risikomestring

 Bedrifter og guider må balansere sikkerhet og risiko – verken for 

sikkert – kjedelig eller risikofylt - skader

 Balansegangen kompliseres av individuelle forskjeller



Utfordringer for  risikostyring i reiselivet

 Regelstyring versus kompetansestyring

 Tradisjonell risikostyring sikter mot regelstyring

 Naturen er uforutsigbarhet og forholdene varierer – lar seg ikke 

rutinisere – krever kompetansestyring

 Kommunikasjon i forhold til risiko er en kritisk faktor. 

 Krysspress utfordrer sikkerhetsarbeid og er et faremoment

 Press fra kunder. 

 Guider legger press på seg selv

 Press fra bedriften

 Sosiale media  - reiser er ofte motivert av historien du vil fortelle om deg 

selv – blir et faremoment



Hva er risiko?

 Opplevd risiko – følelsen av 

fare – styrer atferd like mye 

som 

 Reel risiko – defineres 

vanligvis som sannsynlighet 

for en uønsket hendelse 

multiplisert med konsekvens. 

 Å sykle på en planke – er 

det risikofylt?

 Å sykle på en planke 10 

meter over bakken – er 

det risikofylt?



Risikostrategier – ulike typer risiko

• Hva gjør vi med risikomomenter?

• Elimineres - ikke bruke en skiløype med skredfare 

• Kontrolleres – for eksempel lage rutiner som minker sannsynligheten for 

uønskede hendelser

• Forklares – for eksempel kommunisere faremomentene slik at man 

reduserer risikofylt atferd eller gjør gjestene i stand til å forstå hvilken 

fare de utsettes for og dermed er i stand til å ta stilling til om de vil utføre 

en aktivitet på eget ansvar

• Reduseres - for eksempel tilby sikkerhetsutstyr som hjelm (reduserer 

konsekvensene av ulykke) og generelt kvalitetssikret utstyr som båter 

med dobbelt luftkammer (reduserer sannsynlighet for ulykke).

• Beholde eller akseptere – for eksempel rafting i et stryk med mange velt



Risikotiltak

• Preventive tiltak – det vi gjør for å hindre 

uønsket hendelse

• Konsekvensdempende tiltak – det vi gjør 

etter en uønsket hendelse for å redusere 

konskvensene



Målformuleringer

• Viktigheten med at sikkerhetsarbeidet i hovedsak blir kompetansestyrt 

og at regelstyring nedtones

• Viktigheten av å fokusere på sikkerhet for gjester i tillegg til ansatte, 

andre og miljø?

• Viktigheten av å ikke ødelegge opplevelsene hvor risiko, selvstendighet 

og usikkerhet er viktige momenter. 

• Viktigheten av å ta vare på miljø



Risikoidentifisering

 En utfordring i et risikosystem er hvordan man skal organisere arbeidet

 Vi har valgt å foreslå følgende utgangspunkt:

 Risiko skal vurderes og analyseres i forhold til hovedfunksjonene i 
bedriften og det skal deretter utarbeides en sikkerhetsplan for disse 
områdene:

1. Administrasjon (kontorarbeid)

2. Transport til og fra opplevelsen (inklusive underleverandører)

3. Vedlikeholdsarbeid og produktutvikling uten kunder tilstede

4. Opplevelsesproduksjon – hvert produkt

 Forslaget, verktøy og metoder er basert, lånt og stjålet fra VAKINN det 
islandske sikkerhetssystemet og UNIS på Svalbard, samt deltakende 
bedrifter http://www.vakinn.is/en

 Målet er at når dette er ferdig skal det være elektronisk og app basert

http://www.vakinn.is/en


Tabell 1: Identifisering av risiko i turproduksjon eksempel sledehundkjøring 

Hendelse og situasjoner som 

kan utløse ulykker eller 

uønskede hendelser 

Potensielle ulykker, faremomenter 

og uønskede hendinger for 

mennesker 

Potensielle skader og uønskede 

hendinger miljø 

Potensielle ulykker, faremomenter 

og uønskede hendinger 

materiell/økonomi 

Gjester mister spannet Fall/slag Hunder- trussel for vilt og husdyr Ødelagt slede, seletøy 

Hundebitt Sårskader X Indirekte 

Kollisjon mellom spann Fall, slag X Skade på hunder og utstyr 

Hundeavføring  Trivsel, naboforhold Lukt, vannforurensing, ser ikke pent ut Areal ubrukelig på sikt  

Støy fra hunder Trivsel, naboforhold 

Hørselsskader 

Støyforurensing  

Kryssing av vei Skader som følge av påkjørsler av bil X Skade på hunder og utstyr 

Gjester blir syk Manglende legehjelp, 

transportvansker, 

X Utgifter til kjøp av transport 

Kulde og vind Forfrysninger lokalt og hypotermi X  

Is/snø Fall X  

Slåsskamp mellom hunder Bittskader, klemskader X  

Ødelagt utstyr/manglende 

vedlikehold 

Miste kontrollen over spannet som i 

neste omgang kan utløse mange 

typer ulykker 

Hundene blir en trussel for vilt og 

husdyr 

 

Kryssing av frossent vann Drukning, forfrysning Forurensing av drikkevann Drukning hunder 

Snøanker Alvorlige sår, slag   

 

Kilde: Vakinn



Risikoanalyse – definisjoner (omarbeiding av UNIS og Vakinn)

Definisjon av sannsynlighet for uønsket hendelse 

1. Svært sjelden eller aldri 

2. Sjelden (1-2 hendelser pr 3 år mindre skader, middels til alvorlige skader sjelden eller 

aldri) 

3. Hendelser skjer jevnlig (1-3 pr sesong mindre skader, 1-2 middels til alvorlige skader på 3 

år ) 

4. Hendelser skjer relativt ofte (4-7 hendelser pr sesong små skader, 1-2 middels til 

alvorlige hendelser pr sesong 

5. Hendelser vil kunne skje ofte (mer enn 8-15 mindre alvorlige hendelser og 1-3 middels til 

alvorlige skader pr sesong) 

6. Hendelser vil kunne skje svært ofte ( 

 



Definisjoner konsekvens av uønsket hendelse

Menneskelige  Miljø Økonomi/materiell

1 Ubetydelige 

konsekvenser

Smerte uten behandling Ingen 

konsekvenser/ubetydelig

Mindre enn 1000.-

2 Mindre 

betydning

Mindre skader lokal behandling, 

sår, blåmerker, strekk, 

utmattelse, 1.grad forfrysning

Skade som er synlig/ 

uønsket men som ikke 

krever tiltak

1000.—2000.-

3 Noe alvorlig Skader som krever profesjonell 

behandling eller mange mindre 

skader)

Mindre skade som 

krever oppretting 

2000.—20.000.-

4 Alvorlig Skader som krever øyeblikkelig 

behandling og ambulanse

Skade krever oppretting/et 

mindre alvorlige lovbrudd 

5 Veldig 

alvorlig

Skader med et potensiale for 

permanente skader som må 

behandles profesjonelt

Tydelig brudd på 

miljøbestemmelser og 

alvorlig lokal skade

20.000.- 50.000.-

6 Ekstremt 

alvorlig

Permanente skader eller 

potensielt død/ mange alvorlige 

skader) 

Irreversibel skade på natur More than 50.000.-



Risikoverdier Definisjon samlet risikofaktor 

0-4 Aktiviteten kan gjennomføres uten tiltak 

5-8 Aktiviteter med liten risiko, få uønskede hendelser (1-3 pr hendelser på 3 år), 

små skader som kan behandles lokalt 

9-12 Aktiviteten kan gjennomføres med aktsomhet vedrørende risikoen som er 

tilstede  

13-15 Aktiviteten kan gjennomføres med høy aktsomhet vedrørende risiko 

16-19 Aktivitet kan bare gjennomføres med ekstremt høy aksomhet. Deltakerne har 

ekstreme dokumenterte ferdigheter og deltar på eget ansvar ansvar  

20- Aktivitet som ikke skal gjennomføres av reiselivsbedrifter 

 



Risikoanalyse

Date of risk assesment:

Date, or period of, accomlishment:

Tiltak
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Menneskelige Gjester mister spannet Fall/slag 3 4 12 opplæring, valg av slede/brems, avstand spann, kommunikasjon fløyte , 3 2 6 Sikkerhetsplan sledehund 
Hundebitt Sårskader 3 2 6 Opplæring, uttakk av hunder, sammensetning, visse situasjoner 3 1 3 Sikkerhetsplan 
Kollisjon mellom spann Fall, slag 4 1 4 opplæring, valg av slede/brems, avstand spann, kommunikasjon fløyte 3 1 3 Sikkerhetsplan sledehund 
Hundeavføring smitte 3 1 3 oppryddingsrutiner 3 1 3 Sikkerhetsplan 
Støy fra hunder Hindrer viktige beskjeder 3 3 9 Hunderutiner sted for informasjon 2 2 4 Sikkerhetsplan 
Kryssing av vei trafikkulykke 4 2 8 Første guide dirigerer, en guide leder over veien 4 1 4 Sikkerhetsplan sledehund 
Gjester blir syk avstand øker konsekvens 4 2 8 Førstehjelpsutdanning, kommunikasjon, evakueringsplan 3 2 6 Kalulert risiko, 
Kulde og vind hypotermia. Lokale frostskader 3 2 6 Utleie klær, kontroll hver time, kuldegrense -15, påkledningsliste 2 2 4 Sikkerhetsplan sledehund 
Is/snø fallskader 3 2 6 Isbrodder tilgjengelig, strøing av startområde ved behov 3 2 6 kalulert hverdagsrisiko
Slåsskamp mellom hunder kommer i mellom, bittskader 3 3 9 Opplæring, sammensetning av hunder, ingen gjester skal blande seg 3 1 3 Sikkerhetsplan 
Ødelagt utstyr/manglende vedlikehold fall,slag 3 2 6 vedlikeholdsplan 2 2 4 Sikkerhetsplan 
Kryssing av frossent vann drukning hypotermia 4 1 4 Isjekk start slutt sesong, sjekk av andre kilder 4 1 4 Sikkerhetsplan sledehund 
Snøanker sår slag 4 2 8 Opplæring, valg av type anker, forbedring av feste på slede 3 2 6 Sikkerhetsplan sledehund 
Fall av slede Slagskader 3 3 9 montering av håndtak, opplæring, fartsgrense 3 2 6 Sikkerhetsplan sledehund 

Summert risiko Helhetsvurdering  
Miljø Gjester mister spannet hunder skader vilt og bufe 4 2 8 0 0 0

Hundebitt smitte 4 1 4 0 0 0
Hundeavføring Lukt, smitte,utsikt 3 2 6 0 0 0
Hundeglam Støyforurensing 2 2 4 0 0 0
Ødelagt utstyr/manglende vedlikehold Forsøpling 2 4 8 0 0 0
Kryssing av frossent vann Vannforurensning 1 1 1 0 0 0
Forsøpling gjester, bedrift Forsøpling 3 3 9 0 0 0

Materiell/økonomi Gjester mister spannet ødelagt utstyr 0 0 0 0 0 0
Hundebitt veterinærutgifter 0 0 0 0 0 0
Kollisjon mellom spann Ødelagt utstyr 0 0 0 0 0 0
Kryssing av vei Ødelagt utstyr, skade død, hund 0 0 0 0 0 0
Gjester blir syk transportutgifter 0 0 0 0 0 0
Slåsskamp mellom hunder veterinærutgifter 0 0 0 0 0 0
Ødelagt utstyr/dårlig vedlikehold opplevelse, refundering, avlysning 0 0 0 0 0 0
Kryssing av frossent vann tap av utsyr 0 0 0 0 0 0
Snøanker transport av skaded gjest 0 0 0 0 0 0

Risiko etter 

iverksetting av 

foreslåtte 

tiltak

Project leader:

Risikoanalyse for aktivitet/produkt

Id HMS område

Hendelse og situasjoner 

som kan utløse ulykker 

eller uønskede hendelser

Skade effekt

Vurdering av 

risiko før 

iverksetting av 

tiltak 

Prosjekt/aktivitetsnummer

Sledehundkjøring dagsturAktivitet/Funksjon

Kommentarer



Produktkategorisering – hva kan vi vise til 

kundene og hverandre?

Risikokategori Produktkategorier 

1 Aktiviteten med minimal risiko bortsett fra hverdagsrisiko. Kan gjennomføres av alle med 

normal helse 

2 Aktiviteter med liten risiko, bortsett fra hverdagsrisiko. De fleste mennesker med normal 

helse og fysisk form kan gjennomføre. Få ulykker og små skader som kan behandles lokalt 

3 Aktiviteter med noe risiko. Passer for mennesker med god helse. Det skjer enkelte 

ulykker som kan kreve profesjonell hjelp.  

4 Aktivitet med betydelig risiko. Passer for mennesker med god helse og spesialiserte 

ferdigheter/erfaring i aktiviteten. Ulykker skjer og kan kreve profesjonell hjelp. Om ikke 

regelverk og direktiver fra leverandør følges kan man utsettes for ulykker som resulterer i 

alvorlige ulykker 

5 Aktivitet har høy risiko og medfører fare for alvorlige ulykker. Passer for mennesker med 

ekstreme ferdigheter og fysisk form. Deltakelse på eget ansvar.  

6 Aktivitet med ekstremt høy risiko. Gjennomføres normalt ikke av kommersielle 

reiselivsbedrifter 



Hva brukes dette arbeidet til?

 Tas med i arbeidet med sikkerhetsplan for hvert produkt

 Ikke ferdig med arbeidet men Vakinn safety plans er et godt utgangspunkt 
bare vi får gjort en norsk tilpassing – både lover og regler

 Slik vi vurderer det kan norske opplevelsesprodukter ha en sikkerhetsplan 
med følgende momenter:

 Risikokategori (grønn,gul rød)

 Ansvarsforhold og organisering 

 Bemanning og arbeidstid

 Sikkerhetsrutiner og sjekklister

 Utstyrsbehov

 Ulykkeshåndtering

 Kompetansekrav ansatte

 Kompetanse, helsekrav kunder

 Her planlegges det en overordnet kravspesifikasjon som bedrifter kan 
bruke for å lage egne sikkerhetsplaner

 Felles metode, felles trygghet, god kommunikasjon felles standard



Gruppeoppgaver

 Maks 7 personer pr gruppe

 Velg et produktområde - gruppa spesifiserer produktet nærmere

 Utfør en risikoidentifisering ved hjelp av skjema

 Menneske, miljø, (økonomi og materiell)

 Ta med inn 4 uønskede hendelser og situasjoner som kan utløse skade 

på mennesker og inntil 4 på miljø - Utfør risikoanalyse ved hjelp av 

skjema

 Gi en kort tilbakemelding på om skjemaet fungerer

 Kan dette være relevant for egen bedrift, sterke svake sider?



• Kapittel 2 Mer om formelle krav og forpliktelser (lovkrav, rettspraksis, 
markedskrav)

• Kapittel 3.  Elementene i risikostyringssystemet

• Kapittel 4 Målsetting, visjon og risikofilosofi

• Kapittel 5  Identifisere risiko

• Kapittel 6  Risikoanalyse

• Kapittel 7  Håndtere risiko, Risikoplanlegging

– Preventive tiltak, planer rutiner kompetansekrav

– Reparerende tiltak, planer, rutiner, utstyr, forsikring,

• Kapittel 8  Avvikshåndtering

• Kapittel 9 Dokumentasjon og systemvedlikehold

• Kapittel 10. Revisjon, godkjenning og sertifisering

– Nivå 1,2,3

• Kapittel 11 – ? Casebeskrivelser aktivitetspesifikk

Håndboken/systembeskrivelse 
– øvrige kapitler



Kapittel 3.  Elementene i risikostyringssystemet

• Forklare kort  de viktige begrepene/elementene i risikostyring

• Målsetting og visjon for sikkerhetsarbeidet

• Identifisere risikoaspekter

• Analysere risiko

• Tiltak for å redusere eller eliminere risiko, preventive og reparerende 

tiltak

• Avvikshåndtering

• Dokumentasjon og systemvedlikehold

• Revisjon, godkjenning og sertifisering



Kapittel 4 Målsetting, visjon og risikofilosofi . 

• Forklaring og utledning som sier noe om krav og betydning av å arbeide 

med målsettinger for hver enkelt bedrift 

• Forklare hvilke områder som omfattes av systemet - gjester, ansatte, 

publikum miljø

• Eksempler fra bedrifter i Norge og andre land



Kapittel 5.  Identifisere risiko 

• Arbeidsmetoder og prioriteringer i arbeidet med å identifisere risiko i 

enkeltbedrifter. 

• Inndeling i tre typer risiko

– Risiko som bør elimineres

– Risiko som bør reduseres

– Risiko som skal beholdes (viktig for opplevelse og aktivitetens 

egenart)

• Eksempler fra bedrifter i Norge og utland



Kapittel 6  Risikoanalyse

• Utarbeide Arbeidsverktøy/system

– Tallberegning eller rødt, gult og grønn (forsvaret)

– Organisering – generell gjennomgang av driftsoperasjoner eller 

fokus i forhold til aktivitet (sistnevnte kan være mest overstigelig i et 

kunde/markedsperspektiv, hvor hver aktivitet (produkt) har sin 

sikkerhetsplan som kan brukes i markedsføring og salg, samt 

opplæring informasjon for gjester/kunder)

•



•

• Planleggingsfase (salg, informasjons og planleggingsprosess)

• Kompetansekrav guider aktivitetsansvarlig - generelt og spesielt for aktivitet

• Kartlegging av fysiske forutsetninger, dyktighetsnivå og innstilling til risiko og 

sikkerhet

• Fastsette krav til deltakelse, se over

• Informasjon til gjester

• Øvelser for ansatte

• Gjennomføringfase

• Undervisning/instruksjon av gjester/deltakere (rutiner)

• Guidemøte før man møter kundene (ledelse, guider aktivitetsansvarlige –

gjennomgang av dagens aktiviteter med henblikk på sikkerhet)

– Værrapport, annen dagsaktuell informasjon (skredfare, flo og fjære, 

vannstand, føre, tilstand stier/løyper etc

Kapittel 7  Håndtere risiko, Risikoplanlegging

7.1 Preventive tiltak (hindre ulykker - aktivitetsnøytral) 



• Møte med gjestene

– Forventningsavklaring

– Kartlegging av dagsform, dyktighetsnivå

– Kontrakter og ansvarsavklaring

• Utstyrssjekk

– Utleid utstyr – standard og vedlikehold

– Sjekk ev gjestenes utstyr

• Underveis

– Gjestenes situasjon
• Gnagsår, og andre fysiske problemer

• Motivasjon

• Utstyr

• Dyktighet

• Holdninger

– Instruksjoner og læring
• Enkle øvelser og forberedelser på ulykker

•

• Etterarbeid

• Kort briefing/evaluering med gjester

• Lage kort evalueringsskjema??

• Rapportering

• Lage kort rapportskjema??

7.1 Preventive tiltak (hindre ulykker -

aktivitetsnøytral) 



7.2 Reparerende tiltak (Begrense konsekvensene av 

uønskede hendelser) (sjekk begrepene her)

• Kompetanse og praksis (nasjonal standard?)

• Alle guider/aktivitetsledere skal ha førstehjelps kurs – på sikt utvidet førstehjelpskurs 
(wilderness first responder)

• Alle guider skal ha årlig oppfriskingskurs eller nettbasert kunnskapsprøve

• Bedriften skal ha årlige øvelser etter risikovurdering

• Utstyr (nasjonal standard?)

• Førstehjelpsutstyr inklusive klær redningsduk/sovepose for å holde pasienter varm

• Plan for evakuering av gjester

• Samband etter forholden – satellitt-telefon, intern kommunikasjon 

• Kontaktplan

• Ansvarsfordeling

• Kunder/gjester

• Kartlegging av helsesituasjon for deltakerne (Forslag til kartleggingsskjema?)

• Plan for ulike redningsoperasjoner og behandling av sykdomstilfeller etter 
risikovurdering – også livsstilsykdommer og psykiske lidelser (nasjonal 
standard minimumskrav?) 



Kapittel 8. Avvikshåndtering

• Innledning om logikken bak og mulige måter å håndtere dette på 

effektivt

• Utarbeiding av rutiner for innrapportering og behandling av 

avviik/uønskede hendelser

• Skjemamal må lages

•



Kapittel 9 Dokumentasjon og systemvedlikehold

• Hvem og hvordan holde orden på dokumentasjon på systemet

• Revisjon

– Minst årlig revisjon internt

– Etablere tilsynsinstitusjon – godkjenning av bedriftenes system



Kapittel 10. Revisjon, godkjenning og sertifisering

• Prinsippene i forskriftene og kvalitetssikring

• Sertifiseringskrav? 

– Nivå 1 minstekrav ved oppstart

– Nivå 2 – generell standard i Norge

– Nivå 3 – toppbedriftene? Kompetanse, miljøsertifiseringer etc?   

• Dette kapitlet bør avsluttes med en diskusjon om hvor veien går, 

behøver vi en bransjespesifikk tilsynsmyndighet (lovmessige krav, nivå 

1) og/eller en selvstendig aktør betalt/finansisert av bransjeinstitusjoner 

som godkjenner og sertifiserer på nivå 2 og 3.  

•



Kapttel 11 – 20?  Case beskrivelser – Best practice

innen ulike aktiviteter

• Skal beskrive hvordan bedrifter utøver sikkerhetsarbeidet i praksis 

innenfor ulike aktiviteter og gi formuleres slik at det kan gi innpill og ideer 

til aktivitetsspesifikt innhold i de ulike elementene i systemet. For 

eksempel hvilke preventive og reparerende tiltak som benyttes innen 

toppturer, havpadling, kanoturer etc

• Andre løsninger

• file:///C:/Users/aro054/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Co

ntent.Outlook/7CKCU2F5/general-criteria-2nd-edition%20island.pdf

• file:///C:/Users/aro054/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Co

ntent.Outlook/7CKCU2F5/206-snowmobile-tours-2nd-edition.pdf

file:///C:/Users/aro054/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7CKCU2F5/general-criteria-2nd-edition island.pdf
file:///C:/Users/aro054/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7CKCU2F5/206-snowmobile-tours-2nd-edition.pdf


Vedlegg i håndboka

• Relevante lover og forskrifter

• Internkontrollforskriften

• Produktloven

• Andre lover

• Det skotske systemet+

• Island Vakinn

• Henvisninger



Gruppeoppgaver

• Krav til kompetanse.

– Hvilke krav stiller dere til guider

– Hva bør være den generell standarden?

– Hvem bør sette standardene?

• Aviksrappportering/læring

– Hvilke rutiner har dere for avvik/rapportering av uønskede hendelser

eller nesten ulykker

– Hvordan følges læringen av dette opp I bedriften?

– Hvordan kan eller bør dette være I fremtiden

– Har dere rutiner eller systemer for å ta vare på annen

erfaringsbasert kunnskap (taus kunnskap?)


