
BEREDSKAPSPLAN FAMILIELEIR 2022 
Hvis en person er syk, skal de informere sine gruppeledere. Dette bør leirdeltagere informeres om i 
begynnelsen av leiren. Ved alvorlig sykdom eller ulykker skal leirledelse kontaktes umiddelbart.  

 

Generelle råd for ulykker/sykdom: 

- Utfør førstehjelp (A-B-C) 

- Kontakt 113 ved alvorlige og akutt sykdom/ulykker, eller legevakt (116117).  

- Leirledere skal kontakte leder av Familiefokus ved større ulykker eller uønskede hendelser. Det skal da 
vurderes om UIO sine Kriseretningslinjer skal iverksettes, eller at vi håndterer dette selv.  

 

Navnelister av deltagere og telefon nummer er tilgjengelig på checkin.no. Alle leirledere har tilgang på 
Checkin. Trenger alle deltagere rask informasjon, kan dette sendes ut på sms gjennom Checkin. Leirleder 
kan gjøre dette, helst etter samtale med leder av Familiefokus.  

 

Det er viktig å sørge for god og adekvat informasjon og kommunikasjon. Ved større hendelser bær 
Leirledelse notere viktig informasjon underveis i en loggbok. Husk at leirdeltagere har rett til 
personvern, så ikke gå ut med navn på de som har hatt en hendelse til leiren, uten at dette er avtalt med 
de aktuelle personer eller pårørende.  

Hvis et barn/tenåring er syk eller i en ulykke, skal foresatte underrettes så raskt som mulig.  

 

Korona  

Har du nyoppståtte luftvegssymptom (hodepine, tett nese, feber, hoste, sår hals og nedsatt 
allmenntilstand), bør du holde deg hjemme eller på rommet dersom du føler deg syk. Du bør være 
hjemme/på rommet til formen er god. Restsymptom som rennende nese, snørr, hås stemme og noe 
hoste er greit. (Helsenorge 1.7.22) 

Det er ikke nødvendig med koronatesting.  Hvis FHI innfører andre regler, skal disse følges.  

 

MEDIA: 

Hvis presse kommer på leiren, skal leder av Familiefokus informeres. Både leirdeltagere og leirstab kan 
utale seg om sine personlige erfaringer på leiren til media.  



Ved ulykker eller uønskede hendelser er det leder av Familiefokus eller noen dette er delegert til som 
skal utale seg til media på vegne av Familiefokus/UIO.  Når en uttaler seg til aviser, bør en avklare før 
selve intervjuet sakens kjerne og be om sitat sjekk.  

 

Viktige tlf nr: 

Legevakt:      116 117 

Leder Familiefokus:  Geir Edvin Frøen 932 54 948 

   Nina Frøen  414 28 638  

Hvis ikke dere får tak i oss, og det er akutt, ring: 

   Ole Andersen  451 45 091 

    

Personal leder UIO Jostein Ek  915 81 451  

    

 


