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Bjørn Harald har skrevet en 
lærerik oppgave om sørpeskred 
og utfordringene det medfører. 
Karoline fra Oslo har gjort seg 
gode betraktninger om bruk av 
patruljehund som forebygger. Liten 
tvil at det er mye å hente her.

Johan, Sør- Vest pd., har en 
flott oppgave han har skrevet i 
forbindelse med videreutdanning i 
redningstjeneste. 

Våre gode venn Bille er ikke 
vanskelig å be og har nok en gang 

skrevet en interessant og lærerik 
artikke :) 

Og igjen, takk til annonsører og 
andre bidragsytere til Politihunden.

God lesing.

Jeg leser med stor respekt om politiet sin viktige forebyggende innsats  
med narkotika- og patruljehund i Politihunden nr. 1 2021.  

Dere kan lese flotte artikler der hund og fører gjør en utrolig viktig jobb  
og at de utallige flotte løsningene viser hundepatruljens viktige eksistens. 

- AV LEIV KJETIL -

REDAKTØRENhar ordet
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Vanligvis har jeg aldri problemer med å finne noe fornuftig å skrive om i denne spalten.  
Denne gangen må jeg si at det var litt tyngre å komme i gang, som regel er det alltid aktivitet å lese 

om fra oss i norsk politihundelag og i en normal sesong skulle vi vært i full gang med å planlegge 
landsmøtet vårt. Vi har valgt å utsette dette med et år. 

 Alt er jo satt på vent og i media står det side opp og side ned om pandemi, corona, restriksjoner, sone 
1, rødt nivå – gult nivå, munnbind eller ikke, smitteverns regler, hva er lov og hva er ikke.

- AV GUNNAR -

Mailboksen på jobben fylles også fort opp 
av div info og hvordan forholde seg til 
ditt og datt, hjemmekontor for mange, 
stengt kantine, restriksjoner på møter, 
husk å sprite hendene, vask bilen før og 
etter bruk, husk skjema som må fylles ut 
før noen settes i arrest, stengt treningsrom 
osv. osv. 

Ja, jeg begynner rett og slett å bli skikkelig 
lei hele pandemien. Sett i et annet 
perspektiv har jeg ingenting å klage over, 
jeg har fast jobb og inntekt, ingen blant 
min familie eller bekjente er smittet og jeg 
er helt trygg på at også dette vil gå over og 
livene våre vil normalisere seg etter hvert. 

Hva så med tjenestehundene våre? Merker 
de noe til denne pandemien tro? Garantert 

ikke, men det kan nok hende at flere av 
dem har hatt færre oppdrag enn før, de 
trener ikke sammen med like mange andre 
samtidig og de er nok mere sammen med 
familiene sine på fritiden. 

I skrivende stund er grensene inn til 
Norge stengt, det betyr helt sikkert 
færre «kjeltringer» fra andre land og 
forhåpentligvis litt mindre narkotika i 
omløp, altså færre oppdrag for oss på 2 og 
4 bein. Det er ganske merkelig å være på 
jobb en lørdags kveld eller natt å oppleve 
at sambandet og oppdragsmengden faller 
kraftig og at det blir «helt stille» rundt 
midnatt.

Pandemien har selvsagt flest negative 
konsekvenser for oss alle, men det er noen 

positive sider også. Jeg har iallfall hatt 
mere tid til familien og ikke minst mere 
overskudd til å mere tid til hunden min 
her hjemme. Det har blitt mange og lange 
turer som har vært godt for oss begge, men 
selvsagt, vi savner det normale livet med 
tut og kjør hele uka. 

Vi får se lyst på livet og fremtiden, snart er 
det vår, mange blir vaksinert og vi nærmer 
oss sakte, men sikkert, en normal hverdag 
med mange og spennende hundeoppdrag 
for oss alle. Du finner garantert noen gode 
historier også i dette bladet, men hold ut, 
det kommer enda flere i fremtiden og i 
dette bladet.

LEDEREN har ordet
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Sørpeskred
En fagoppgave i studiet  

vintertjeneste
- AV POB. BJØRN H BREILI- 

Norge har et terreng som fører til at landet er disponert for alle typer massebevegelse, fra enkelte 
blokker som treffer veier til store snøskred og steinskred der hele fjellsider kollapser. I forbindelse med 

vinterutdanning for hundeførere fikk vi en innføring i forskjellige typer skred. De to hovedtypene 
var flakskred og løssnøskred, men det finnes også flere typer skred, og et av disse er sørpeskred.

Jeg vi i denne oppgaven ta for meg 
sørpeskred, farene ved sørpeskred og 
hundeekvipasjenes utfordringer ved 
søk i slike skred. Det har i de senere 
år blitt mer og mer tydelig at vi har 
fått til dels store klimaforandringer 

i Norge. Hva dette kommer av skal 
jeg ikke gå inn på her, men at de 
skaper nye utfordringer for søk i 
skredområder er det nok liten tvil 
om, og en av de nye utfordringene er 
sørpeskred.

Sørpeskred er en type skred som kan 
utløses uten ytre påvirkning og som i 
motsetning til andre skred kan utløses 
i relativt flatt terreng. Ved at vi har 
til dels store klimaendringer så vil vi 
kanskje i fremtiden kunne få skred i 
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områder hvor det tidligere aldri har 
gått skred og vi må kanskje tenke 
litt nytt i forhold til søksområder, 
vanskelighetsgrad på fertbildet og 
forstyrrelser i søket (Hus, biler ol).

Definisjon: Sørpeskred er hurtig, 
flomliknende skred av vannmettet 
snø.

Hva er sørpeskred:
Sørpeskred har som regel høy 
hastighet og stor rekkevidde og kan 
skade infrastruktur og mennesker. 
Sørpeskred løses, i motsetning 
til andre, skred ut i relativt slakt 
terreng. Dette gir en mer uforutsigbar 
skredbane. Skredet kan komme 
svært overraskende og kan gå ned til 
områder uten snø.
Sørpeskred utløses oftest ut i 
perioder med kraftig regn og/ 
eller intens snøsmelting ved brå 
temperaturøkninger. Skredene utløses 
vanligvis i områder med en snødybde 
på minst 0,5 meter. Ved mindre 

snømengder skjer snøsmeltingen så 
raskt at det ikke er tilstrekkelig snø 
igjen når full vannmetting er nådd. 
Mest utsatt er nysnø eller grovkornet 
snø med lite fasthet. 

Den vannmettede snøen er nærmest 
flytende der sørpeskredet løses ut. 
Sørpeskred kan også løses ut når 
snøskred demmer opp en elv. Når 
snøen er metter med vann, vil snø-
demningen brytes som et sørpeskred. 
Disse skredene kan løses ut selv om 
værforholdene ikke tilsier det.
I motsetning til de fleste andre skred, 
så kan sørpeskred utløses i relativt slakt 
terreng, mellom 5” og 25”. Mest vanlig 
er terreng rundt 15”. Det er stort sett 
tele i bakken eller fjellgrunn i området, 
slik at vann ikke kan renne unna Når 
slike skred blir utløst, følger de som 
oftest elve- og bekkeløp og bratte 
skråninger. 

Vi har i den senere tid sett at vær-
endringene kan være ganske kraftige 

over kort tid. Senes forrige uke var det 
i løpet av kort tid temperaturendringer 
på over 30 grader enkelte steder i 
landet i tillegg til kraftig regn. Dette 
var i områder med mye snø, og som 
derfor ga stor snøskredfare i området. 
Snøskredfaren gikk opp fra 2 til 4 i 
store deler av landet hvor dette var 
gjeldende. 
Farer og utfordringer med 
sørpeskred:
De fleste av oss er klar over at 
snøskred kan forekomme i fjellet 
på vinterstid og de fleste som ferdes 
i fjellet på denne årstiden tar sine 
forhåndsregler på hvor de skal gå 
osv. Problemet med sørpeskred er at 
de kan utløses i terreng med relativt 
slake hellinger og de trenger ingen 
ytre påvirkninger for å bli utløst. 
Kraftige temperaturforandringer og 
mye nedbør kan føre til at ”usynlige” 
skredfeller dannes uten at folk er klar 
over det, og dette kan være i terreng 
hvor det er veier og bebyggelse. 
Det har allerede forekommet flere 
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dødsfall som følge av sørpeskred i 
løpet av 2000-tallet. I tillegg skaper 
sørpeskred store problemer for 
infrastruktur i landet og forekomsten 
av sørpeskred nasjonalt har vært 
økende de siste årene.

Dette skaper også utfordringer for 
oss som har hunder som skal søke 
i slike områder. Skredene kan gå i 
områder med infrastruktur som hus 
og biler, noe som gjør at det blir 
utfordrende å søke. Skredmassene 
blir veldig kompakte med blanding 
av vann, leire, jord osv. som gjør at 
det blir veldig mange forstyrrelser og 
lite luktbilde fra den som eventuelt 
er savnet. Sørpeskred har en tendens 
til ikke å stoppe før de når vann eller 
fjord. De har som regel høy hastighet 
og kan komme opp i 100 km/t. 
Dagens utdanning og trening foregår 
i tradisjonelle snøskredmiljøer 
hvor figurantene blir gravd ned i 
områder som ligner på flakskred 

og løssnøskred i uforstyrrede 
fjellområder. De eneste forstyrrelsene 
hunden har i ”skredet” er andre 
personer som søker på overflaten og 
eventuelt utstyr som har blitt lagt ut. 
Dette vil trolig være ganske likt som 
et reelt søk i et slikt skred, bortsett 
fra flere mennesker og andre hunder 
som søker samtidig. Jeg mener at 
politiets utdanning av lavinehunder 
for slike oppdrag er god nok, og at 
de etter endt utdanning vil beherske 
og søke (finne) personer som har blitt 
tatt av et løssnøskred eller flakskred i 
fjellområder.

Når det gjelder sørpeskred så tror jeg 
vi har en noe større utfordring med 
tanke på utdanning (videreutvikling), 
miljø, søksforhold og fertbilde. 
Dette er ofte skred som har gått i 
tilknytning til vei eller bebyggelse, 
noe som medfører at vi må søke i 
områder hvor hus og biler har blitt 
tatt av skredet. Har skredet gått over 

en vei og tatt med seg en eller flere 
biler hvor det er personer inni, så 
er bilen i seg selv veldig tett og det 
vil komme lite menneskefert ut av 
bilen. Sørpeskredet er også meget 
kompakt som også fører til at fert 
blir kapslet inn i skredet. I slike skred 
vil det også være mye stein og trær 
som gjør fremkommeligheten og 
søksforholdene meget vanskelige. 
Har det gått sørpeskred i bebyggelse 
hvor hus har blitt tatt og mennesker 
har blitt begravd inne i huse, så vil 
dette også være meget krevende søk. 
Sørpeskredet vil komme til og «pakke» 
alle rom i huset slik at det blir veldig 
få luftlommer som kan hjelpe hunden. 
Det vil være mange forstyrrelser fordi 
eiendeler og «ting» med menneskefert 
vil bli spredd ut over et stort område. 
Det vil også være vanskelig og bruke 
sondestang pga alt av gjenstander som 
ligger i skredet. 

En annen utfordring med sørpeskred 
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er tettheten og kompaktheten på 
massene. Det vil bli så tungt og hard 
at snø spade trolig vil være ubrukelig 
i slike situasjoner. Fra tidligere 
sørpeskred ulykker, så har man måttet 
bruke gravemaskiner ol for å kunne 
foreta utgraving av skredet. Dette gir 
også utfordringer for hundene som 
må jobbe sammen med en annen 
type hjelpemannskaper og maskiner. 
Det vil også kunne være fare for at 
stedet man søker har mange løse og 
skarpe gjenstander samt at hus kan 
kollapse. Skal man jobbe i slike skred 
så vil det kanskje være nødvendig at 
hundefører jobber i sikringstau og 
at hunden søker i lang line. Jobber 
man i sørpeskred så vil jeg tro at 
massene, særlig i tiden rett etter 
skredet, vil være ganske ustabile før de 
underliggende vannmassene har rent 
vekk.

I februar 2019 var det et hus som ble 
tatt av sørpe/ jordskred  i Orkdal, 
hvor en person omkom i ulykken. 
Dette var i et område hvor man ikke 
trodde at det kom til å gå noe skred. 2 
hundefører med lavinehund ble sendt 
til skredet for å søke etter personen 
som var savnet.
De ble fraktet til stedet i helikopter. 
Når de kom til søksområdet så var 
dette ganske avgrenset. Personen 
hadde vært inne i huset da skredet 
hadde kommet. Huset var fylt 
med leire, sørpe og vann. Dette 
var et søk de ikke hadde trent på 
og det var ganske annerledes enn 
et vanlig snøskred. Det var masse 
miljø, forstyrrelser fra gjenstander 
med menneskefert og vanskelig å ta 
seg frem. Hundene hadde markert 
flere steder og gravd frem jakker 
ol. Hundeførerne hadde tidlig sett 
at dette var et søk for miljøsterke 

hunder. Hunder som kunne ta seg 
frem og jobbe i vanskelige områder. 
Etter hvert hadde de skjønt at de ikke 
måtte fokusere så mye på markering 
men heller se etter en adferds endring 
på hunden i forhold til funn. Begge 
hundene hadde fått en adferds 
endring og forsøkt å ta seg inn i et 
område uten å lykkes med dette. 
Det viste seg i ettertid at savnede ble 
funnet i dette område. 

Dette var et søk de ikke hadde trent 
på før oppdraget dukket opp, og 
hundeførerne mente at de måtte 
trene på søppelplasser/ ruinlignende 
områder vinterstid med vanskelig 
miljø for å kunne bli bedre og 
forberede hundene på slike søk i 
fremtiden.

Avslutning
Et meget kjent begrep i operativ 
trening er: «Train as you fight». Det 
vil si at man må trene så virkelighets 
nært, som over hode mulig. Som 
nevnt tidligere så mener jeg at 
vi gjør det i forhold til snøskred 
i fjellområder. For at hundene 
skal kunne takle søk i sørpeskred 
så kreves det at vi trener på det. 
Problemet er at slike øvelser krever 

store ressurser og er helt umulig for 
den enkelte hundefører å trene på 
alene. Utdanningsløpet til politiets 
hunder er på det mest grunnleggende 
innenfor hvert fagfelt. Etter endt 
utdanning er det opp til hver enkelt 
hundefører å videreutvikle hunden sin. 
På noen områder så går dette helt fint, 
men til dette fagfeltet så kreves det en 
del flere ressurser for å bli god. Skal 
man bli god i noe så må man trene. 
Det finnes ikke lenger noen form for 
videreutdanning innenfor PHS systemet 
og det blir stort sett opp til hvert enkelt 
politidistrikt å videreutdanne sine 
hunder. For at man skal få en hund til 
å søke bra i sørpeskred så må man også 
trene på det. 

Jeg mener at dette er oppdrag vi 
må forberede oss på å få flere av i 
fremtiden. Klimaforandringene og 
Norges topografi gjør at vi er et 
skredutsatt land

Kilder:
- NVE
- Aftenposten
- NRK
- Universitetet i Oslo
- Politiet



10    –    POLITIHUNDEN  1 - 2021

Patruljehunden 
–En forebygger?

- AV KAROLINE - 

En av politiets fremste og viktigste oppgaver er å være kriminalitetsforebyggende, og er forankret 
som Politidirektoratets hovedstrategi for politiets arbeid. Tanken og teorien er meget god, og det 

finnes utallige meninger om oppskriften og fremgangsmåten innen forebyggende arbeid. Ikke minst 
er det tusen tanker om hva som fungerer, og i hvilken grad det fungerer. Jeg skal ikke gå inn på 
verken bekymringssamtalen, skolebesøk eller det å spille biljard på den lokale ungdomsklubben, 

men heller konsentrere meg om det jeg kan best; å være hundefører. 
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Mange vil nok rynke litt på nesen 
og heve noen øyenbryn hvis man 
nevner ordene ”patruljehund” og 
”forebygging” i samme setning. Det 
går liksom ikke helt hånd i hånd, 
og det er nok svært mange som 
kun ser på patruljehund som noe 
«skarpt» og er av type maktmiddel 
man holder langt unna både ungdom 
og det forebyggende arbeid politiet 
driver med. Med andre ord regner 
nok de fleste en patruljehund som 
et reaktivt verktøy, noe man bruker 
etter en hendelse eller som følge av en 
hendelse. 

Men er det slik? 
Jeg vil ta nyttårsaften 2019 som 
utgangspunkt i å belyse at også 
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patruljehund kan fungere som et 
forebyggende middel, selv uten 
at man bruker hunden som et 
maktmiddel i seg selv. 
Nyttårsaften er en svært travel vakt 
for de fleste politidistrikt, og Oslo 
er distriktet med størst utfordringer 
med tanke på antall oppdrag og 
antall mennesker som befinner seg 
på et avgrenset område til samme 
tid. Heldigvis virker det som om 
distriktet har forstått nytteverdien 
av patruljehund på slike vakter, 
og vi pleier å være greit bemannet 
fra hundetjenesten sin side denne 
kvelden. 
Vi møtte 6 patruljehundeførere 
på jobb, og hadde da 3 fullverdige 
patruljer ute og rullet i Oslo 

politidistrikt. Jeg kjørte sammen med 
Paul og hunden hans Dolk. 
Vakta startet med oppdrag ganske 
så umiddelbart idet vi satte oss i 
bilen, og første oppdrag var at to 
gjenger hadde barket sammen på 
en T-banestasjon ikke så langt unna 
avdelingen vår. Det hadde blitt 
skutt fyrverkeri mellom gjengene, 
og stemningen var ganske dårlig. 
Vi ankom like etter en annen 
ordenspatrulje, og kunne se at det 

befant seg 20-30 ungdommer oppe 
på perrongen. 
Jeg tok ut Q fra bilen, satte på 
munnkurv og gikk opp mot gjengen. 
Det kom et par hals fra Q, og idet 
dette skjedde ble det helt knyst blant 
den ampre ungdommen. Hunden 
ble så lagt i dekk cirka 20 meter fra 
ungdommene, som en ren sikring 
dersom stemningen skulle bli dårlig 
igjen. 
Paul og den andre ordenspatruljen 
fikk snakket med de involverte i ro 
og mak, og oppdraget ble løst på en 
fredelig måte. Et par av guttene sa til 
Paul at «ingen finner på noe tull når 
det er bikkje på stedet» før vi dro, og 
det var slik vi opplevde det også. Idet 
Q var ute av bilen ble stemningen 

Man kan jo spørre 
seg om hvor naive og 

godtroende dagens 
foreldre er, men at 
oddsen for at en fest 
som dette går galt er 

rimelig høy. 
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helt annerledes, og det gikk an å 
snakke med guttene på stedet uten 
hissig stemning eller noen som 
yppet seg. Så for alles parter endte 
oppdraget akkurat slik det burde, 
med en god tone og et ønske om en 
videre god feiring. Om det hadde 
eskalert eller hatt en annen avslutning 
dersom Q ikke var på stedet vil 
man jo aldri få vite, men inntrykket 
vårt var i alle fall at Q hadde en 
forebyggende effekt på alle på stedet, 
og at man sjeldent har en så god tone 
med gjenger som dette, slik som vi 
hadde denne kvelden. 
Vakten fortsatte, og vi rakk akkurat 
en kort sigar sammen med resten 
av hundetjenesten før vi ble sendt 
på neste oppdrag. Denne sigar-
sekvensen er en tradisjon som det 
gamle makkerparet Kenneth og Paul 
har hvis de jobber på nyttårsaften, 
og det innebærer at alle hundeførere 
på jobb må røyke en sigar sammen 
på nyttårsaften for å feire det gamle 
året og ønske det nye velkommen. 
Koselig, men veldig kvalmende for 
oss som ikke har røyket sigar eller 
sigaretter siden vår glade ungdom. 
Av den grunn var blåturen etter 
sigaren alt annet enn behagelig, for 
vi var begge både svimmel og kvalme 

idet vi satte oss inn i bilen og kjørte 
uttrykning til en bydel i Oslo øst. 
Luktet vondt gjorde vi også, en lukt 
som strengt tatt vedvarte gjennom 
hele natta. 
Oppdraget vi ble sendt på var en 
hjemme-alene-fest som hadde gått 
over styr. En jente på 17 år hadde fått 
huset til disposisjon av sine foreldre, 
og skulle ha en sammenkomst med 
venner for å feire det nye året. Man 
kan jo spørre seg om hvor naive og 
godtroende dagens foreldre er, men 
at oddsen for at en fest som dette går 
galt er rimelig høy. Og galt gikk det. 
Huset var et rekkehus på kanskje 120 
kvm, og antall festdeltakere var nok 
omtrent det samme. Det bokstavelig 
talt rant ut folk fra alle krinker og 
kroker i huset, og jenta på 17 år stod 
helt tafatt og gråt da vi kom. 
Vi var der med en annen patrulje, 
og besluttet raskt at festen skulle 
avsluttes. Paul ble stående i porten 
inn til hagen mens resten av oss gikk 
inn i huset og begynte å rydde det for 
folk. De ble geleidet ut til Paul, og 
ingen kom inn igjen gjennom porten. 
Det fungerte ganske greit i starten, 
men etter hvert ble gata fylt med flere 
og flere ungdommer som hadde blitt 
vist ut fra huset. I kjent stil var det 

flere av guttene som «bare skulle», og 
prøvde å gå inn igjen. Da Paul nektet 
dem dette, ble stemningen dårligere 
og dårligere. Selv om dette var 
gutter på skarve 16-18 år, så blir det 
allikevel litt hektisk og underlegent å 
være bare én politimann. 
Da Paul begynte å få nok av 
18-åringer som var oppi ansiktet 
hans, trykket han på fjernkontrollen 
til bilen, slik at bakluka åpnet seg. 
Bilen stod ikke så langt unna porten 
der Paul stod, og idet luka åpnet seg 
hørte man to hunder som ga lyd fra 
seg og sa til alle i gata at «her er vi». 

Helt knyst
Igjen ble det helt knyst på stedet, og 
selv de verste bråkmakerne som var 
oppe i ansiktet på Paul snudde på 
hælen og gikk i rask marsj vekk fra 
huset. Vi fikk rydda huset for folk, 
foreldre ble varslet og vi kunne etter 
kort tid forlate stedet. Det virket 
som om gata og nærliggende gater 
var tømt for mennesker da vi kjørte 
derfra, ikke en festdeltaker var å 
se.  Igjen forebygget hundene våre 
potensielt bråk og en mindre hyggelig 
kveld for mange ved kun å være til 
stede. 
Det ble småoppdrag her og 
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der utover kvelden, og en time 
over midnatt smalt det utenfor 
Nasjonalteateret T-banestasjon. En 
ordenspatrulje meldte på samband 
om masseslagsmål på utsiden, og 
det var kaotisk og ute av kontroll. 
Vektere og politi på stedet greide ikke 
å få kontrollen, det var rett og slett 
for mange som slåss og stemningen 
var svært dårlig. 
Mange patruljer meldte seg på 
oppdraget, oss inkludert. Da vi kom 
frem hadde flere ordenspatruljer 
allerede ankommet, men det var 
fremdeles kaotisk, dårlig stemning og 

lite kontroll. Politiet var i undertall 
så det holdt og vi så at det krydde av 
folk. Vi skjønte raskt at her var det 
bare å nappe ut hundene så fort som 
mulig. 
Jeg tok med meg Q og Paul tok med 
seg Dolk. Begge hundene ble iført 
munnkurv, som er en grei sikring 
mot uhell, men samtidig også rask 
og enkel å ta av dersom hunden må 
brukes til å pågripe noen. I tillegg 
kan hundene støte med kurv på, noe 
som også er effektivt, men samtidig 
skadebegrensende. 
En av de involverte forsøkte å stikke 

av idet vi gikk ut av bilen, og Paul så 
at vedkommende greide å løpe fra en 
vekter som prøvde å holde han. Han 
løp ned på perrongen, og Paul og 
Dolk løp etter. Nede på perrongen 

ble han innhentet og ga seg tvert når 
han så at en politihund var mer enn 
villig til å stoppe han fra å gjøre et 
nytt forsøk på å komme seg unna. 
Han ble levert tilbake til vekteren 
som hadde mistet han, og Paul kom 
tilbake til oss andre som stod utenfor. 
Jeg stod på utsiden med Q, og han er 
ikke tilbakeholden på lyd dersom jeg 
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ønsker det eller stemningen og folk 
rundt oss tilsier at han bør si fra at 
han er på stedet. Slik var det nå også, 
og det runget greit i hundebjeff på 
stedet, både fra Q og Dolk.
Jeg vil påstå at etter knappe 5 
minutter var området ryddet og 
tømt for mulige bråkmakere og 
voldsutøvere, og det var ikke tilløp til 
verken mer slåssing eller diskusjon.  
Det høres muligens litt arrogant ut 
å si det, men jeg mener at mye av 
fortjenesten for dette kan tildeles 
hundene som var der. Et titalls 
polititjenestemenn og vektere slet 
med kontroll på stedet før vi kom, 
men idet et par hunder ble sett og 
hørt av de involverte, så ble hele 
stemningen totalt endret. Selv om det 
strengt tatt bare var 5-10 stykker på 
stedet som hadde utøvd vold og/eller 
laget bråk, så var det en ansamling 
av mange andre mennesker som 
åpenbart så sitt snitt til å bli med 
på bråket, og ventet på en «gyllen 
anledning». 

Trygghet og overtak
Og det endret også oppdraget og 
mentaliteten for våre kollegaer på 
ordensavdelingen, når vi stod i 
sikring med hver vår hund. Flere 
kollegaer uttrykket dette til oss 
etterpå, at de følte en trygghet og 
et ekstra overtak på situasjonen når 
de visste at det var patruljehunder i 
nærheten. 
Man hører iblant, kloke ord etter 
min mening, at innsatsledere 
eller operasjonsledere sier at 
én patruljehund tilsier 10 
polititjenestpersoner på en 
demonstrasjon eller andre større 
ansamlinger hvor politiet må få 
kontroll og/eller roet situasjonen. Slik 
var det her også. Jeg tør påstå at de to 

patruljehundene i denne situasjonen 
påvirket og kontrollerte situasjonen 
mer enn oss 10-15 tjenestepersoner 
som var der. 
Jeg skriver ikke dette for å fortelle 
hvor tøffe eller unike hundeekvipasjer 
er, men det er en tilbakemelding fra 
kollegaer som er verdt å merke seg. 
Vi som hundeførere vet veldig godt 
hvilken trygghet det er å ha med seg 
egen eller makker sin hund på enkelte 
oppdrag, så det er egentlig ikke en 
ny betraktning sånn sett. Men det er 

motiverende og takknemlig å høre at 
også andre kollegaer føler det slik når 
de ser at en patruljehund er på stedet, 
at de føler en ekstra trygghet. 
Så også her forebygget 
patruljehundene våre en eller flere 
voldshendelser som uten tvil ville 
ha forekommet uten hundenes 
tilstedeværelse. I tillegg ga hundene 
våre kollegaer arbeidsro og mulighet 
til få tilbake kontrollen på stedet, 
samt pågripe de som skulle pågripes. 
Natta forløp seg videre med diverse 
lignende oppdrag, også for de 
andre hundepatruljene, og jeg 
håper at distriktet var fornøyd med 
ressursbruken og at de neste år øker 
bemanningen på hund enda mere. 
Ikke bare på nyttårsaften, men jevnt 
over hele året. At distriktene ser 

nytteverdien i patruljehunder, også 
som et proaktivt verktøy, og ikke 
bare et reaktivt.
Innledningsvis nevnte jeg at ordene 
«patruljehund» og «forebyggende 
politiarbeid» er ord som sjeldent 
brukes i samme setning, men man 
burde kanskje tenke mer i disse 
baner. Ja, jeg vet at det for enkelte i 
etaten høres ut som sterk kost, og at 
mange vil si at det hører ikke hjemme 
i politiets strategi å blande inn et 
maktmiddel som patruljehunden kan 
være, i forebyggende arbeid. Men er 
det en så dum tanke? 
Jeg mener ikke at patruljehunder 
skal brukes som ren skremsel eller 
trues med over en lav sko, men i visse 
situasjoner, i visse områder og i visse 
miljøer så har vi, dessverre, kommet 
til det punktet at politibamsen 
Eddie og biljardturneringen ikke 
lenger er tilstrekkelig. Respekten er 
nesten fraværende, og det rapporteres 
om holdninger mot politiet som 
er ganske så dystre.  De nyeste 
rapportene og statistikkene viser 
at ungdomskriminalitet er på vei 
oppover, i et relativt raskt tempo. 
Kriminaliteten har også blitt drastisk 
mer alvorlig, herunder både innen 
vold, narkotika og våpen. Og med 
fare for å tråkke mange kollegaer på 
føttene, men når dagens kriminelle 
15-20 åringer står for en slik 
statistikk, da kan man jo undre seg 
om det siste tiårets forebyggende 
arbeid blant barn og unge har vært 
feilslått? Om ikke feilslått, så kan 
man kanskje tillate seg å tenke nytt 
eller supplerende, og bruke andre 
verktøy enn det som allerede brukes?
Jeg skal ikke gå særlig inn på drøfting 
eller synsing om akkurat det, men 
dagens situasjon er som den er, og vi 
ser stadig at patruljehunden har en 

Det hjelper lite å 
ta ut en patruljehund 

med halen mellom 
bena og et flakkende 

blikk som sier 
«få meg bort herfra». 
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forebyggende effekt på oppdrag hvor 
det allerede har braket løs eller er 
på god vei til å brake løs. På samme 
måte som at innbruddstyven går 
videre til neste hus hvis han hører 
hundebjeff på innsiden, så ser vi at 
vår tilstedeværelse ofte er nok til at 
situasjoner endrer seg totalt. Og at 
det i tillegg gir kollegaer ute på gata 
en ekstra trygghet er enda et pluss å 
ta med seg. Lite er mer motiverende 
og givende enn hundebruk og 
hundeløsninger på jobb, men det kan 
faktisk være vel så viktig og givende 
å være en slags passiv sikring, en 
backup, for kollegaer på oppdrag. 
Når det er sagt, så mener jeg at det 
avgjørende å vite hva slags hund man 
som hundefører har.  Det hjelper lite 
å ta ut en patruljehund med halen 

mellom bena og et flakkende blikk 
som sier «få meg bort herfra». Altfor 
mange tar kun ut hunden på selvsagte 
«hundeoppdrag» som spor, søk eller 
lignende, og mange får seg et lite 
sjokk eller en aha-opplevelse når man 
plutselig skal på en demo eller akutt 
inn på et sted med mye folk og dårlig 
stemning. 
Noen opplever at hunden netter helt 
ned og ikke er «på». Andre har sagt 
at de føler ikke hunden greier å rette 
fokus eller target på situasjonen eller 
menneskene. Og altfor mange hunder 
står og speider etter bitedrakta eller 
etter instruktøren de har trent «tenn-
slukk» med i 3 uker forrige vinter. 
Min mening er at også her må alle 
politihunder generaliseres. De må 
tas ut av bil, kobles i line og gjerne 

munnkurv på. Mye arbeid tenker 
kanskje noen, men man får betalt for 
det. Q blir tatt med ut i alle mulige 
rare settinger, og har da også blitt 
en hund jeg kan ta med meg overalt 
og som jeg vet fungerer som et 
maktmiddel i alle situasjoner jeg har 
vært oppi til nå.  
Man kan trene til man blir blå, 
men hvis man ikke generaliserer 
situasjoner, miljø og ikke minst 
stemninger, så vil man aldri vite helt 
hva man har i lina. Selvinnsikt på 
egen hund er alfa omega hvis man 
skal få hundeløsninger. Mange av 
oss liker å tenke at ens egen hund er 
slik den fremstår på trening, jeg har 
selv gått i den fella.  Men slik er det 
nødvendigvis ikke.
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Hundeførers forberedelser til 
redningsoppdrag og etterforskning i 

initialfasen!  

 

HHuunnddeefføørreerrss  vviikkttiiggssttee  ooppppggaavvee  eerr    
åå    
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1.	INNLEDNING	

1.1	Begrunnelse	
Høsten 2019 ble jeg tatt opp på studiet "Utdanning for hundeførere i politiet med 
redningstjeneste". Utdanningen består av to samlinger, 1 uke teori og 2 uker praksis. Mellom 
samlingene skulle det skrives en oppgave om et selvvalgt tema innen redningstjeneste. Jeg 
ønsket da å skrive en oppgave som kunne deles med andre hundeførere.  

1.2	Utfordring	og	spørsmålsstilling	
Klar til aksjon er et mantra i politiet. Dessverre finnes det lite litteratur om hvilke 
forberedelser hundefører bør gjøre for å være forberedt på redningsoppdrag og hvordan 
etterforskning i initialfasen av en redningsaksjon bør gjennomføres. Spørsmålsstillingen ble 
derav:  

Hundeførers forberedelser til redningsoppdrag og etterforskning i initialfasen av søk- 
redningsaksjon?      

1.3	Avgrensninger	
Målgruppen er godkjente hundeførere i politiet, evt. andre polititjenestepersoner som har 
befatning med savnede personer / søk- redningsaksjoner.  

1.4	Definisjoner	
Helse, miljø og sikkerhet: (HMS) er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, 
arbeidsmiljø og sikkerhet. Det skal være trygt å arbeide i politiet, etaten skal tilrettelegge og 
drive på en slik måte at det ikke oppstår skade på personell, miljø, materiell og/eller 
omdømme, jf. PBS I, 2011 - s. 188. 

HRS: Hovedredningssentral, i henholdsvis Sør- og Nord Norge. Ansvarlig for 
redningsaksjoner i sine respektive områder.  

Hypotese(r): Hva vi tror kan ha skjedd, som førte til redningsaksjonen. Kan ha flere 
arbeidshypoteser i samme redningsaksjon.  
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IPP: Initial Planning Point, siste sikre observasjon av savnede. Brukes som utgangspunkt for 
søksplanleggingen v/redningsaksjoner, jf. Nasjonalt Redningsfaglig Råd, 2015 - s. 24.     

LRS: Lokal Rednings Sentral/operasjonssentralen, underlagt HRS.  

Politiets Beredskaps System, PBS, Håndbok i krisehåndtering. PBS 1, retningslinjer for 
politiets beredskapsarbeid, overordnet nivå. PBS 2, Håndbok for innsatspersonell er 
veiledning/oppslagsverk v/krevende oppdrag. PBS-web, lokalt planverk tilpasset 
politidistriktet individuelle behov.  

Politihund i redningstjeneste: Hund som har bestått godkjenningsprogram for politiets 
patruljehunder evt. narkotikahunder. Jf.: Politihøgskolens godkjenningsprogram av 2013. 
Narkotikahund, må bestå øvelse 2: "Rundering" og øvelse 3: "Praktisk prøve Teigsøk" i 
godkjenningsprogram for patruljehund. 
 
Redningstjeneste: "Offentlig organisert øyeblikkelig innsats fra flere samvirkepartnere for å 
redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes– eller faresituasjoner, og 
som ikke blir ivaretatt av særskilte opprettede organer eller ved særskilte tiltak" osv. Jf. 
Organisasjonsplan for redningstjenesten av 1.2.2020, pkt. 1-3.  

Situasjonsvurdering: Bearbeiding av innkomne opplysninger som går ut på å kontrollere 
innhold, sammenholde dem med opplysninger fra andre hold, vurdere betydningen og 
bestemme tiltak som skal iverksettes, jf. PBS 1. 2011 s.130. 

Teig: mindre del av søksområdet. 

1.5	Forankring	redningstjenesten		
Politilovens § 2, Politiets oppgaver, jf. pkt. 4: "yte borgerne hjelp og tjenester i 
faresituasjoner, i lovbestemte tilfeller og ellers når forholdene tilsier at bistand er påkrevd og 
naturlig". 

Politilovens § 27, siste avsnitt: "I ulykkes- og katastrofesituasjoner tilligger det politiet å 
iverksette de tiltak som er nødvendig for å avverge fare og begrense skade. Inntil ansvar blir 
overtatt av annen myndighet, skal politiet organisere- lede og koordinere hjelpeinnsatsen".  

1.6	Innledning	
Innholdsfortegnelse har "hyper-kobling" i Word dokumentet. Kap.1 Generelt om oppgaven, 
oppbygning og problemstilling og definisjoner. Kap. 2 Statistikk om savnet person. Deretter 
HMS og vurderinger hundefører bør gjøre i kap. 3. Nødvendig utstyr omhandlet i kap. 4. 
Egenskaper til hund er tema i kap. 5. Hundeførers egenskaper i kap. 6. Kap. 7 omhandler 
etterforskning i initialfasen av redningsaksjoner. Kap. 8, refleksjoner gjort i forbindelse med 
skrivingen.             

1.7	Refleksjoner	og	svar	på	spørsmålsstilling		
Viktig at vi hundeførere tar høyde for aktiv deltagelse i redningsaksjoner, da dette er en 
økende samfunnsmessig utfordring – jf. statistikk kap. 2. For flere refleksjoner, se 
kulepunkter pkt. 8.1. Som svar på spørsmålsstilling i pkt. 1.2, så er dette angitt i avslutning 
pkt. 8.2.  
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1.8	Tankekart		
Mottak av savnet person som tankekart, se under. Alle hundeførere gjennomfører slike 
prosesser uten og reflekterer over dette. Jeg har tatt med informasjonsinnhenting, 
situasjonsvurdering, plan, oppdragsutførelse og etterforskningsmessige oppgaver. Stikkord til 
venstre i tankekartet er kapiteloversikten, har markert med piler hvor kapitlene hører til.  
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2.	STATISTIKK		

2.1.	Statistikk	-	Norge		
Som vi ser av statistikken er utviklingen bekymringsfull og økende. Savnede personer i Norge 
fra 2012 til 2019.  Link hentet fra HRS:  https://www.hovedredningssentralen.no/om-
hovedredningssentralen/statistikk/  

 

Kommentar: Fra 2014 til 2019 økning i redningsaksjoner. Fra 2016 – 2019 har økningen vært 
markant, fra  1306 til 1701, en økning på 395 på 3 år.        

2.2	Statistikk	savnede	i	Nord-	Sør	Norge	-	måned/årstid.				

 

Kommentar: 6 ganger flere savnede i Sør Norge, 1479 mot 232 i Nord Norge. To likheter: i 
august/september og i desember, jf. rød og grønn  markering. Kan skyldes jakt/bærplukking på høsten, 
egenrefleksjon. Toppene i desember, kan ha sammenheng med flere sliter psykisk i 
familiehøytidsmåneden, egenrefleksjon. I følge HRS har ca 50% av savnede psykiske/mentale 
problemer, jf. PP v/HRS 22.10.2019.      
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2.3	Lokal	statistikk,	Sør-Vest	politidistrikt	-	ukedager			

 

Kommentar: Statistikk innehentet v/Sør-Vest politidistrikt i 2019. Ut fra 68 redningsoppdrag i 2019, 
så inntreffer redningsaksjonene i tilknyttning og avslutning på helg. Søndag og mandag peker seg ut.  

2.4	Lokal	statistikk,	Sør-Vest	politidistrikt	–	klokkeslett.				

 

Kommentar: : Statistikk v/Sør-Vest politidistrikt 2019. Som figurene viser ser en at oppstart av 
redningsaksjoner er fordelt jevn på kveld og natt og at oppstart på dagtid er lav.   

 

3.	HMS		

3.1	Ansvar	HMS		
Selv om det er et lederansvar å ivareta Helse Miljø og Sikkerhet, så har også hundefører et 
selvstendig ansvar for egen risikovurdering! HMS henviser til "ytre miljø" og "sikkerhet", noe 
som spesifikt går på sikkerheten til hundefører ved redningsaksjon(er), jf. PBS I s. 197 avs. 2.  

3.2	Hundeførers	HMS	vurderinger	
Hvilke vurderinger bør en hundefører gjøre før redningsoppdrag? Egne fysiske og mentale 
egenskaper? Egensikkerhet, evt. våpen? Sikkerhet til hund? Nødvendig utstyr? - jf. pkt. 4. 
Værprognose? Topografien? Dagslys/natt? Skal en ha med kjentmann? Sambandsmuligheter? 
Spørsmålene er ikke uttømmende og vil variere. Dersom usikkerhet på noen spørsmål, eller 
følelse av ubehag, sørg for å endre svaret til egen fordel. Legg alltid alvorligste hendelsen til 
grunn. Å forhaste seg ut på redningsaksjon uten å ha tenkt konsekvenser i et sikkerhetsmessig 
perspektiv, er som å skyte blink i blinde! 
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3.3	Den	omvendte	U	
Teorien baserer seg på dyreforsøk, men har også blitt benyttet for å forstå menneskers 
håndtering av belastning/stress opp mot arbeidskapasitet/ytelse. ”Den omvendte U” bygger på 
at understimulering og overstimulering av stress/stimuli gir redusert arbeidskapasitet, mens 
det en kaller en optimal stimulering gir best arbeidskapasitet. Blir belastningen for lav eller 
for høy vil ytelsen/arbeidskapasitet bli lav. Etter at en har passert den optimale stimulering, vil 
også fare for feilhandlinger øke i takt med økende / høyere belastning - som igjen kan øke 
faren for feilhandling(er). 

 

Grunnen til at jeg har tatt med den omevendte U, er at jeg av erfaring vet at en kan gjøre 
dårligere vurderinger om en er under tidspress og tidkritiske oppdrag samt står tidsmessig 
lenge i hundesøk. Av akkurat denne grunn, bør du som hundefører forsøke å finne din 
"optimale stimuleringssone"  - jf. sort ring i tegning.   

3.4	Evaluering	og	debrifing	
Gjøres når søket er avsluttet, se pkt. 1.8. Evaluering av redningsaksjonen, gjennomføres med 
alle involverte mannskaper. Hensikten er å trekke lærdom av hendelsen. Hva fungerte bra og 
mindre bra? Personaloppfølging som debrifing, vil sortere under etterarbeid i HMS/HR/ 
arbeidsgiveransvar. Formålet med etterarbeidsfasen er å få "informasjon om effektivitet, 
måloppnåelse og resultater, samt bidra til læring og utvikling" PBS I s. 189, pkt. 14.4.     
 

4.	UTSTYR		

4.1	Utstyr	ved	redningsaksjon	
Utstyr bør være naturlig å ha med og kunne betjenes. Ha orden på utstyret og ha det alltid 
med! Utstyrsbruk må sitte i ryggmargen og være automatisert, dette vil frigjøre kapasitet ved 
stress- og tidspress, jf. pkt. 3.3. Viktig utstyr, foruten hund, er samband/mobiltelefon og GPS. 
Slik kan en motta- gi informasjon og ivareta egen og andres sikkerhet. Bør kunne betjene 
samband, spesielt det og skifter til andre Tale Grupper, som: SAR, BAPS, Samvirke osv. På 
GPS-enhet må en ha "bruken" i fingrene og minimum kunne lese ut og legge inn UTM 
posisjon(er). Mobiltelefon kan brukes som "backup" – v/dekning, for samband og GPS.    



POLITIHUNDEN 1 - 2021    –    27

9 

  

Å ha godt, funksjonelt og nødvendig utstyr kan være avgjørende hvis en må stå i 
redningsaksjon over tid. Halve jobben er faktisk godt utstyr og ingen klisje.  

4.2	Egenerfaring	
Ha med mobiltelefon og samband. Mobiltelefon bør oppbevares tørt, varmt og fukt tett - ha 
med powercase/batterier. GPS bør være lett tilgjengelig, benytt sikkerhetslenken slik at du 
ikke mister GPS-enheten. Benytt "Politivest" og "Politi runderingsdekken", slik at en blir 
synlig fra luften og for andre mannskaper i terrenget. Foretrekker Gore Tex bekledning, 
framfor kjeledress. Gode fjellsko er undervurdert. En god sko bør være stabil, gi støtte over 
ankelen, være vanntett, ha godt grep, være varm og ha god komfort. Ull klær bør pakkes i 
vanntett pose. Jeg bruker ikke line på hunden, da jeg er av den oppfatning at dette kan hindrer 
hundens mulighet for å følge opp fert av gjenstander/savnede/omkomne.  

Praktisk å ha med en ryggsekk som er tilpasset mengden av utstyr, evt. at en kan snurpe 
sekken inn. Personlig liker jeg å ha lette og funksjonelle utstyr med minimal vekt og volum. 
Praktiske å ha med: sjokolade/energibar/peanøtter og litt drikke. Sammenleggbar flaske, for 
evt. etterfylling av vann. Jerven duk original kan brukes som regn-ponsjo, i tillegg er den liten 
og lett med plass til hundefører og hund. At Jerven duken tåler nedbør, er varm og gir ly mot 
vær og vind er praktisk og gir trygghet. Hodelykt x 2, fordi en har hendene fri og backup.  
Praktisk med Leatherman, førstehjelpsutstyr og annet, ut fra erfaring og type oppdrag. Årstid, 
nattemørke og tidsmessig lengde i søk, vil være med på å "trigge" hvor mye og nødvendig 
utstyr må/bør ha med.  

4.3	Hundeutstyr	
Anbefaler liten boks, energi våtfor til hund. Praktisk å lage sporline i klatretau, 6-8 mm og 
minimum <15meter. Til sporline og sikringstau for egensikring, mannskaper, savnede og 
hund i bratt og farlig terreng. Malle strup kan være praktisk om en skal sikre hund, ved fare 
for at hunden kan falle ned fjellsider, mot fjæresteiner evt. elv/fossefall. Munnkurv er praktisk 
å ha med om det er søk etter barn og eldre samt nødvendig v/helikoptertransport med hund. 
Lysstaver / knekklys m. hyssing tau, nyttes til: å markere hund i mørke. Markere 
helikopterlandingsplass evt. merke veivalg i mørke. Kan også kastes fra bro hvor personer 
evt. har hoppet eller falt ned i vannet - indikator strømningsforhold.         

 

5.	HUND		

5.1	Egenskaper	redningshund:	  
• Tilgjengelighet.  
• Jaktlyst.  
• Flokkfølelse.  
• Sosial kamp- og lekelyst. 
• Glad i forsterker.     
• God fysikk og kondisjon.  
• Herdet hund som tåler årstidene.  

 



28    –    POLITIHUNDEN  1 - 2021

10 

  

5.2	Treningsmomenter	redningshund	
Ved søk- og redningsøvelser er halsing på figurant slutthandling. Begynne med slutthandling, 
slik at hunden vet hva den skal ved lokalisering. Start deretter med deløvelse hvor hund 
lokaliserer figurant. Praktisk med stabil vind. Gi hunden erfaring med spontant overvær. Dyrk 
fram hundens initiativ. Legg på mindre fertbilder ved å øke avstanden til figuranten. Ton ned 
egen person, når hunden er i kontakt/lek med figurant. Hunden vil raskt synes dette er en 
morsom øvelse og du vil merke at hunden får motivasjon og god konsentrasjon. Om hunden 
har god konsentrasjon, vil du også oppleve den som mer lærevillig. Lokalisering av lik- lukt 
og gjenstander gjøres likt. Flere sammenhengende dager med overværssøk, vil gi hunden 
raskere forståelse for oppgaven.  

5.3	Figurant	
Informeres på forhånd og må forstå oppgaven, slik unngår en feilinnlæring. Avtal forsterker 
og hva hunden liker v/lek. Viktig at figurant gir av seg selv, slik at hunden synes det er gøy å 
finne figurant. Anbefaler lek med tau i forsterker, slik at hunden knytter sosial kamp og 
unngår å forlate figurant. Lek skal være behagelig for hund. Figuranten skal være drivkraften i 
øvelsen!     

5.4	Hundetrening,	variasjon	og	generalisering:	
Beveg deg på tvers av vinden. Avpass framdriften i forhold til terreng og vindstyrke. La 
hunden få anledning til å være selvstendig og gå foran. Unngå bånd. Husk variasjon og 
generalisering når overværsøk er innlært. Varier tidsperspektivet før hunden gjør funn. 
Variasjon dag/natt og ulike værforhold. Gi også hunden erfaring med ulike 
transportmuligheter som helikopter/båt/snøscooter osv. Det er øvelser som avdekker hva man 
må trene/øve på. Legg av nevnte grunn opp til at andre lager ukjente øvelser for deg. Varier 
område: skog/myr/åpent/fjell/topografi og antall figuranter. Å trene når du vet hvor 
figurantene er gjemt, er noe annet enn å øve når du ikke vet hvor figurantene er. Gjennom å 
løse ukjente oppgaver, vil du i større grad lære å lese og stole på hunden ved reelle oppdrag!  

 

6.	HUNDEFØRER		

6.1	Hundeførers	egenskaper:	 
• Mentalt forberedt på søk- redningsaksjon. 
• Indre driv, viljestyrke og stayerevne til å fullføre oppdraget.  
• Kunne håndtere motgang, mentalt og fysisk i ukjent tidsperspektiv.   
• God arbeidskapasitet, gjennomføringsvilje.  
• Operativ og ansvarsfull, evner å ta egne valg i krevende situasjoner. 
• Løsningsorientert og kreativ.  
• Gode risikovurderinger. 
• Bidragsyter og lagspiller.  
• Søke oppgaver på eget initiativ. 
• Evne til refleksjon.  
• God fysikk, kondisjon.  
• Like å være ute i friluft.  
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6.2	Erfaring	mentalt,	fysisk	og	av	utstyr	
 
Hundefører bør like friluftsliv og kunne klare seg ute i 24 timer - uavhengig av årstid. 
Hundefører bør trene med det utstyret han benytte under en redningsaksjon. En positiv effekt 
av dette vil være at en får mental styrke, drill på bruk av utstyr og hvordan dette fungerer. 
Hundefører bør også skaffe seg erfaring med hvordan en takler fysiske utfordringer, slik at en 
blir motivert til å holde seg i god fysisk form. En bør som hundefører kjenne til hvordan egen 
hund fungerer når den er våt, kald og sliten. Totalt sett vil dette være med på å bygge opp 
kompetansen til redningsaksjoner. I tillegg vil en i større grad lærer å stole på egne 
vurderinger, egen fysikk, egen hund og sitt utstyr! "Fight as You Train, Train as You Fight" 
vil her være et dekkende uttrykk. 

6.3	Tidsvindu	hundesøk		
Et mulighetsvindu beskrives ofte som kort og en flyktig tidsperiode, der en sjelden og ønsket 
handling kan iverksettes. Når "vinduet lukkes" kan muligheten aldri komme igjen! Dette er 
dekkende for bruk av tjenestehund som redskap v/redningsaksjon! Vi kan tenke oss at en 
hundeekvipasje kan gå spor fra stedet savnedes sist er sett,  IPP - og finne savnede etter kort 
tid. Benyttes ikke denne muligheten innenfor rimelig tid i rett tidsvindu, vil spor-muligheten 
svinne hen og aldri komme igjen. Dels for at liggetiden i sporet er en ferskvare og utgår 
tidsmessig og fordi faren for "falske" sporet fra hjelpemannskapene kan forringe hundens 
muligheter til å finne savnede. Viktig at hunderessurser kommer ut i teigen først og før 
redningsmannskapene, slik kan en få både sporløsninger og unngå falske overværsfunnfunn 
av redningsmannskaper framfor savnede.   

 

Minner hundefører på at tidsvinduet for hund kan være lengre tidsmessig, selv om savnede 
blir funnet. Hold fokus og fullfør det du har påbegynt, tenker her på om savnede blir funnet 
omkommet. I slike tilfeller kan det være formålstjenlig å foreta åstedssøk med hund etter 
gjenstander av bevismessig betydning - før tidsvinduet lukkes.         
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7.	ETTERFORSKNING		

7.1	Etterforskning	
Erfaringsmessig kan etterforskning bli glemt i initialfasen av en redningsaksjon.  Effektivt å 
iverksette parallelle tiltak, som for eksempel å prate/avhørt melder samtidig som en 
forhåndsvarsler hundefører og FORF styrker. Gode meldingsmottak bygger gode forutsetning 
for vellykket resultat. Praktisk å søke informasjon på PBS-web, før en møter melder. Søk 
PBS-web på: "Søk etter savnet person" eller "Redningsplan for savnet person" for sjekklister. 

7.2	Proaktiv	strategi	og	konsekvenspotensiale	
Definisjon av å være proaktiv, er å ligge i forkant og ta egne initiativ i stede for å reagere på 
andres initiativ. Figur under viser en proaktiv strategi for beslutningstaking der man så tidlig 
som mulig, basert på tilgjengelig informasjon, mentale modeller og framtidig fokus tar 
beslutninger for å redusere konsekvenspotensiale. Dette vil si at håndtering og planlegging er 
knyttet opp mot beredskapsverdier i fast kronologisk rekkefølge. Viktigst er: 1 menneskeliv, 2 
ytre miljø, 3 økonomiske verdier og 4 omdømme. (Lunde 2019.)  

 

Viktig at en i initialfasen av en redningsaksjon får igangsatt etterretning og etterforskning, 
som danner så god informasjons om savnede som mulig. På bakgrunn av denne 
informasjonen/info, må IL/LRS/HRS se på løsningsalternativ og avgjøre hvor alvorlig 
situasjonen er i forhold til konsekvenspotensiale! Er det en godt utrustet fjellmann som er 
savnet i finvær på sommeren, er konsekvenspotensiale og fare for tap av liv mindre 
sannsynlig enn om et barn går seg vil i en snøstorm på vinteren. Er det fare for liv, vil dette 
ofte synliggjøres med flere mannskaper- og ressurser. Alle redningsaksjoner har en form for 
"indre" liv, der en bygger "opp" og "ned" på ressursene etter tilgjengelighet / behov / 
arbeidsoppgaver / dagslys / natt - hvor dette blir vurdert inn mot konsekvenspotensiale. 
Tegning over viser at en kan starte med mange ressurser som løsningsalternativer, for deretter 
å bygge ned ressursene etter hvert som en får etterretning og eller svar på etterforskningen 
som tilgjengelig informasjon. En kan også tenke seg en motsatt oppbygning, hvor en starter 
med minimale og begrensede ressurser som løsningsalternativer, før en bygge opp ressursene 
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på bakgrunn av tilgjengelig informasjon. I forhold til hunderessurser og tidsvindu i pkt 6.3, er 
jeg tilhenger av å bruke hunderessurser i initialfasen av en evt. redningsaksjoner. Slik vil en 
kunne utnytte tjenestehundens egenskaper på en optimal måte, jf. sporutgang(er), uforstyrrede 
overværssøk og evt. "ferske" åstedssøk. En vil aldri klare å spole tilbake mulighetenes vindu, 
om en ikke benytter seg av muligheten når man har denne.       

7.3	Kontakt	med	melder	og	pårørende	
Bruk tid. Ta av jakke og belterigg. Sitt ned, vær imøtekommende. Svar på spørsmål og hva 
som skjer videre. Vær ærlig, om du er usikker så ikke lov noe, si du vil sjekke og gi 
tilbakemelding. Hvem skal politiet bruke som kontaktperson(er)? Vær empatisk og 
forståelsesfull! 

7.4	Spørsmål	til	mottak	av	savnet	person	
Eksempler på spørsmål, ikke uttømmende, rekkefølgen vil følgelig variere. Hvorfor savnet? 
Bakgrunn og tidligere savnet-historikk? Diagnose/selvmordsrisiko? Hva er årsaken, 
avtaler/pålitelighet? Hvem er savnede? Personalia, foto, signalement person/klær, 
mental/fysisk- tilstand. Rusmidler? Jobb/arbeidsledig? Omgangskrets/venner? 
Kjæreste/separasjon/skilsmisse? Mobiltelefon – nummer/teleoperatør? Bopel/nærområde 
avsøkt? Aktivitet på bankkort/bombrikke? Aktivitet sosiale medier? Kameraovervåkning i 
område? Drosje/kollektivtransport i område? Hvor skulle savnede? Savnede sist sett, IPP? Tur 
vaner og rekkevidde/fysisk kapasitet. Noen på savnedes bopel, hvis savnede kommer hjem? 
Hvordan: nærområde/reise/fjelltur, rutiner? Går/jogger/sykle, biltype, farge, kjennemerke. 
Evt. annet ut fra samtale med melder/pårørende.  

7.5	Etterforskning	trumfer	statistikken	
Etterforskning og etterretning vil ALLTID veie tyngre i forhold til hurtigsøk, som baserer seg 
på statistiske opplysninger. Mottar vi etterretnings opplysninger eller konkret informasjon fra: 
vitner, avskjedsbrev, mobiltelefonsporing eller finner gjenstand som tilhører savnede - så MÅ 
dette sjekkes ut raskere enn hurtigsøksmetodikken, Se tegning under.  
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8.	REFLEKSJONER	OG	SVAR	PÅ	SPØRSMÅLSSTILLING	

8.1	Refleksjoner	
• Bekymringsfullt at savnede personer øker med over 100 personer pr år og at over 50% 

sliter mentalt og psykisk! 

• Hundefører gjør mindre gjennomtenkte HMS analyser ved tidskritisk oppdrag.  

• At godkjente redningshundene burde gjennomføre en 24T øvelser, hvorav siste del i 
en integrert øvelse/samhandling med andre mannskaper.    

• Vi vil mest sannsynlig få et mer målrettet og effektive hundesøk dess mer 
etterretning/etterforskning vi innhenter og analyserer.  

• Ved mottak av savnet person, bør sporing av savnedes mobiltelefon inngå som en fast 
etterforskningsoppgave.    

8.2	Svar	på	spørsmålsstilling:				
Hva ble så svaret på spørsmålsstillingen: Hundeførers forberedelser til redningsoppdrag og 
etterforskning i initialfasen av søk- redningsaksjon?   
Svaret ligger i summen av tilrettelegging og forberedelser hundefører mentalt, fysisk, 
utstyrsmessig og etterforskningsmessig klarer å tilegne seg, sin hund gjennom teori, 
øvelser og oppdrag i en vedvarende prosess!  
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Modelfoto af prøveudtagelse af politihund for covi-19. Ved en rigtig undersøgelse ville vi bære 
fuld beskyttelse, men så kan vi jo ikke se de fine betjente. På billedet ses to, i nordisk regi, meget 

kendte personer. Det er Mads og Torben fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi.
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HAR DU FÅET NOK  
AF AT HØRE OM COVI-19?

Det er jeg i hvert fald. Heldigvis går det nu den rigtige vej  
og vi kan forhåbentlig snart vende mere og mere tilbage til et almindeligt liv.

- AV Bille -

Aligevel…
er der mange spørgemål som står 
ubesvaret hen især dem der drejer 
sig om vore tjenestehunde og andre 
kæledyr i familien. På internet kan 
man jo som bekendt finde svar på 
alt, enten det er sandt eller ej og 
troværdigheden er lige så tvivlsomt.
Internet er inddelt i tre lag: The 
surface (overflade nettet), the deep 
net (det dybere liggende lag af 
internettet) og the dark net (det 
obscure, ulovlige og meget andet 
ubehagelige internet). 
Der hvor vi til daglig færdes og 
bruger internet er i the surface. Det 
er det åbne net hvor alle kan søge og 
finde ”svar”. Det også der hvor langt 
den meste misinformation ligger og 

den der råber højest ”får altid ret”. 
Det er bare OK for man kan jo også 
finde madopskrifter og de er jo som 
regel gode og sande. Kommer det 
til dyr og menneskers sundhed og 
behandling er det stadig efter min 
mening bedst at gå til fagpersonale 
i den virkelige verden for det hele 
starter med en diagnose og det 
kan Google efter min mening ikke 
klare lige så godt som din læge eller 
veterinær.
I det dybe net, som er et lukket net, 
ligger al trafik med for eksempel 
din bank og dig. De offentlige 
myndigheder og dig, videnskabelige 
artikler og meget mere som ikke lige 
behøver at vedkomme offentligheden. 
E-mail foregår også i the deep net. 

Det er et godt og stabil sted at få 
oplysninger, dog kræver det ofte en 
specialadgang for eksempel gennem 
din arbejdsplads eller fagorganisation. 
I mit tilfælde for eksempel 
veterinærforeningen.
Nu kommer vi til det jeg vil sige om 
COVI 19. Søger man på internet 
(i the surface) for eksempel google 
eller andre gode søgemaskiner vedr. 
covi-19 til dyr eller for den sags skyld 
om smitsomme sygdomme hos dyr 
kommer der en masse  information 
frem som kan være rigtig svært at 
overskue. Til tider  måske endda 
modstridende oplysninger. Hvad gør 
man så? Ringe til veterinæren eller 
læge for hvert lille spørgsmål? Eller 
vælge det svar på internet som man 
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synes bedst om og så udbrede denne 
”sandhed” på facebook resten af 
dagen?
Der findes en anden virkelig 
god løsning!! Læs faglitteratur i 
form af tidsskrifter som jævnligt 
udkommer som for eksempel 
Politihunden. Faglitteratur er efter 
min mening noget af det bedste 
informationsmateriale som man læse. 
Fagblade filtrer ”spam-viden” fra og 
leverer saglig og korrekt viden ud til 
sine læsere.
I denne covi-tid hvor rigtig mange 
ved alt og intet om covi-19 hos dyr 
kan man derfor blive rigtig godt 
forvirret. Jeg vil derfor prøve at give 
dig lidt objektiv viden om dette emne 
så kan du selv drage den konklusion 

som du synes er mest korrekt i det 
område af landet hvor du bor.
Allerførst: Et rigtig godt sted 
som endda ligger til gængelig for 
offentligheden er: ”Oie” (World 

Orginisation for Animal Health). 
Her kan du finde sagkundskabens 
oplysninger om smitsomme 
sygdomme som kan ramme vore 
tjenestehunde og familiedyr. Oie har 
oprettet en Covid-19 Portal, denne 
portal opdateres løbende så du hele 
tiden kan følge med (på verdensplan) 
hvor covid-19 er mest udbredt  og 
hos hvilke dyr. Følg dette link: 

Kortlink.dk/299vq
For at give en lille update her fra mig, 
så har vi i dansk politi haft mistanke 
til en tjenestehund for at have covi-
19. Den blev straks isoleret, podet og 
undersøgt. Resultat var negativt og 
politihunden havde altså ikke covi-
19. En forespørgsel til den danske 

Altså berøring af 
en hunds pels et sted på 
hunden hvor pelsen lige 
er blevet inficeret med 
virus eller virusholdigt 
materiale kan i teorien 

overføre og dermed 
smitte et menneske 

med covi-19.
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fødevarestyrelse gennem politiets 
hundeskole om hyppigheden eller 
tilstedeværelse af covi-19 hos hunde 
i Danmark var svaret at rigtig mange 
hunde var blevet undersøgt via 
materiale indsendt af danske dyrlæger 
og indtil nu (dec. 2020) havde ingen 
været positive. Generelt kan det siges 
at hunde ikke kan få influenza/covi-
19, men hunde kan mekanisk, ligesom 
for eksempel et dørhåndtag, overføre 
virus til andre individer via pelsen. 
Altså berøring af en hunds pels et sted 
på hunden hvor pelsen lige er blevet 
inficeret med virus eller virusholdigt 
materiale kan i teorien overføre og 
dermed smitte et menneske med 
covi-19. Om det er realistisk, tror 
jeg næppe. Med andre ord. Glem alt 

om covi-19 hos vores politihunde og 
smitte mellem dem og mennesker. 
Dette vil efter min mening både gælde 
Danmark, Norge og Sverige.
Noget der er ret interessant, er at 
”Oie” på deres Covi-19 portal, viser 
et skema over lande der har/har haft 
covi-19 blandt dyr og hvilke dyr det 
drejer sig om. I dette skema er kun  
Danmark nævnt. Norge og Sverige har 
ifølge Oie ingen rapporterede tilfælde 
af dyr med covi-19 og det er da rigtig 
godt.
Hvad der er mere foruroligende, er 
at vi i Danmark har udryddet alle 
mink og dermed (ihvertfald for en tid) 
nedlagt mink erhvervet i Danmark. 
Dette har medført at en masse 
vildkatte, som har levet i og omkring 

minkfarmene nu er blevet ”hjemløse”. 
Fødevarestyrelsen har indtil nu (dec. 
2020) fået undersøgt 24 indfangede 
og aflivede katte. Nu kommet er det 
foruroligende:

12 af disse 24  katte var  
positive for covi-19 !!

(Oplysningen kommer fra den danske 
dyrlægeforenings Nyhedsbrev til danske 

dyrlæger udsendt 03-12-2020)

Det kan være skræmmende på mange 
måder. Skal man nu til at aflive alle 
katte for at beskytte mennesker mod 
Covi-19?. Vi må se hvad tiden bringer.

Hav nu et rigtig godt år 2021
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