CASE

PERSON I VANN

CASE

MARKØRSPILL



Les grundig gjennom hele casen før du starter



Finn et sted/adresse som egner seg for denne casen



Om det er hensiktsmessig og mulig, ha et kart tilgjengelig



Casen starter med at du ringer nummeret du har fått oppgitt og gir den
korte beskrivelsen du finner under punkt B



Operatøren(e) vil stille deg spørsmål beskrevet på kortet. Dine svar er
markert i blått



Informasjonsinnhentingen skal skje ved at operatøren må etterspørre
alle svar markert i blått – du skal altså tilby minst mulig før det
etterspørres

A – Scenario –

Melder sier at en person har stupt ut i vannet ved demningen og har ikke kommet opp.
Ingen andre personer involvert. Ca 5 meter ut fra demningen. Personen har vært under vann i et par
minutter. Ingen båter i området. Eldre mann, iført shorts og rød t-skjorte. Vet ikke hvor dypt det er på
stedet, mye vann, ikke strøm, pent vær. Melder kan ikke svømme. Ingen andre på stedet.

B – Innledende melding -

Melder sier at en person har stupt ut i vannet ved demningen og har ikke kommet opp.
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PERSON I VANN
CASE
CASE

Innledende spørsmål
Innledende spørsmål

1. Adresse / sted / kommune / posisjon? Finn et tjern/vann/strand i ditt distrikt
2. Telefonnummer? XXX XX XXX
Formidle at innringer blir satt i konferanse med de andre sentralene og
gjengi innhentet informasjon

Felles avklaringer
3
4
5
6

Hva har skjedd / hva ser du? En person har stupt ut fra demningen
Skjedde ulykken fra båt, andre flytemidler eller fra land? Fra land, fra demningen
Er det flere involvert? Nei
Er personen(e) fremdeles i vannet? Ja, han har ikke kommet opp, jeg ser han ikke

Hvis ja / uklart
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Flyter personen(e) synlig i vannskorpen? Nei
Hva er avstanden ut til personen(e)? 4-5 meter
Er det is på vannet? Nei
Hvor lenge har personen(e) vært i vannet? Et par minutter
Er det båt tilgjengelig (til redning)? Ser ingen båt
Kan du gi et signalement på personen(e);
Svømmedyktig, kjønn, alder, type / farge på klær, hudfarge? Eldre mann iført shorts og rød t-skjorte
7. Hva er vanndybden? Vet ikke
8. Hvordan er vannføring / strømforhold? Aner ikke
9. Hvordan er været på stedet;
Vindstyrke, retning, sikt, nedbør, bølgehøyde? Sol, vindstille
10. Er det svømmedyktige på stedet som kan redde? Jeg er alene kan ikke svømme
11. Er kjøretøy involvert? Nei
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