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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 bil har kjørt ut av veien og står nede i en bekk, føreren 

henger ut av vinduet på førerdøren. Føreren blør fra hodet, er bevisst og 

stønner. Melder har satt opp varseltrekant på veien. Det er en person i 

bilen. Melder får ikke opp dørene på bilen, de er flere som prøver å få opp 

dørene. Airbaggene er utløst. Det ryker ikke fra bilen. Det er 60 km i 

timen på stedet. Vet ikke om det er noe lekkasje fra bilen. Vet ikke om 

det var flere i bilen. Liten trafikk på stedet. 

 

B – Innledende melding - 

 

 

Melder sier at en bil har kjørt ut av veien og står nede i en bekk, føreren 

henger ut av vinduet på førerdøren. 
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Innledende spørsmål 
 

1. Adresse / sted / kommune / posisjon? Finn et sted i ditt distrikt 

2. Telefonnummer? XXX XX XXX 

 

Formidle at innringer blir satt i konferanse med de andre sentralene og  

gjengi innhentet informasjon 
 

Hvis ja 

1. Ryker det fra kjøretøyet? I så fall hvilken farge? Nei 

2. Hvilke type kjøretøy? Personbil 

Elbil / gassdrevet? Hvis ja: registreringsnummer? Ser ikke bilskiltet 

3. Hvor fort kan kjøretøyet (ene) ha kjørt? Vet ikke 

4. Fartsgrense på stedet? 60 km/t 

5. Lekkasje? Ser ikke noe 

6. Er kjøretøy på eller utenfor vei? Ligger i en skråning 

7. Rundvelt? Kastet ut av kjøretøyet? Vet ikke 

8. Noen som har forlatt skadestedet, beskrivelse av disse? Vet ikke om 

noen har gått fra stedet. 

9. Hvordan går trafikken forbi skadestedet? Lite trafikk  

Felles avklaringer 

3. Hva har skjedd / hva ser du? 

En bil har kjørt ut av veien og står nede i en bekk, føreren henger ut 

av vinduet på førerdøren. 

4. Er skadestedet sikret / er du i sikkerhet? Også mtp annen trafikk? 

Ja 

5. Hvor mange kjøretøy / personer er involvert? 

Kun en bil 

6. Farlig gods? Orange fareskilt? Hvis ja: Brannvesenet overtar samtalen 

for utspørring parallelt med rådgivning. Vurder bruk av «CBRNE» 

verktøy. Nei, ser ingen fareskilt 

7. Er det noen som sitter fastklemt? – Får du åpnet dørene?  

Sitter ikke fastklemt, men får ikke opp dørene 

8. Er airbager utløst? Flere steder i bilen?  

Ja, det er flere airbagger som er utløst. 

9. Er alle våkne og kan snakke?  

Ja 
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