
 

 

RETNINGSLINJER FOR NORSK FOLKEHJELP SANITET  

 

 

1. Norsk Folkehjelp Sanitet har som formål å skape trygge lokalsamfunn gjennom beredskap i 

redningstjenesten, førstehjelpsopplæring, helseberedskap og ulykkesforebygging.  

 

2. Norsk Folkehjelp Sanitet skal jobbe etter vedtatt strategi: 

  Strategiske mål:  

• Økt medlemsvekst  

• Lokallag med tilbud over hele landet  

• Attraktive tilbud i alle lokallag, med fokus på kvalitet og læring  
 

Norsk Folkehjelps redningstjeneste har ett overordnet mål: å redde flere liv.   
 

Dyktige mannskaper og godt utstyr er våre viktigste verktøy for å lykkes med dette.  
Antall redningsaksjoner øker, og denne landsmøteperioden har vist at klima og kriser 
utfordrer oss jevnlig. Vi må utvikle metoder og kompetanse for å møte disse utfordringene.  

 
Vi skal ha høy kompetanse og kvalitet på følgende områder:  

• Mannskaper  
• Opplæring og trening  
• Utstyr/teknologi  
• Instruktører og ledere  

 
Norsk Folkehjelp skal jobbe aktivt for å sikre bedre rammevilkår for frivillighet i 
redningstjenesten. Vi skal være i front på faglig utvikling og være en sentral bidragsyter inn i 
redningssamvirket.  
 

3. Sentralt Sanitetsutvalg består av leder, 1. og 2. nestleder. I tillegg tiltrer leder av Sentralt 

Ungdomsutvalg sanitet med fulle rettigheter og eventuelle oppnevnte fagfunksjoner med 

tale og forslagsrett. Det velges to vararepresentanter til SSU. Disse skal holdes orientert om 

SSUs arbeid i slik grad at de kan tiltre utvalget på kort varsel dersom utvalgsmedlemmer må 

fratre.  

 

I landsmøte år velges utvalget på representantskapsmøtet, utvalget tiltrer umiddelbart. 

Avtroppende leder av Sentralt Sanitetsutvalg fortsetter som medlem med fulle rettigheter i 

utvalget og Sentralstyret frem til Landsmøtet. 

 

Valg mellom landsmøteårene skjer dersom noen av utvalgsmedlemmene ønsker å tre av, 

eller dersom noen av lokallagene ber om det.  

 



I relevante saker er Norsk Folkehjelp Sanitet rådgivende for sentralstyret. Sentralt 

Sanitetsutvalg har det faglige og operative ansvaret for all virksomhet innen førstehjelp og 

redningstjeneste. 

 

Sentralt Sanitetsutvalg har ansvaret for å etablere rutiner for å kvalitetssikre eksisterende 

virksomhet. De skal også påse at de til enhver tid gjeldende retningslinjer og direktiver blir 

fulgt. 

 

4. På et koordinerende nivå er saniteten organisert med nasjonal beredskapsleder og 

beredskapsleder per politidistrikt. 

BLPD og NKBLPD oppnevnes av SSU, fortrinnsvis i samarbeid med de lokale sanitetsgruppene 

innenfor politidistriktet.  

5. Sentralt Sanitetsutvalg har ansvaret for å gjennomføre årlig fagkonferanse sanitet. 

Fagkonferanse Sanitet skal bidra til økt aktivitet og fagkunnskap innenfor sanitetens 

fagområder. Innhold og tidspunkt for fagkonferansen skal bestemmes av sentralt 

Sanitetsutvalg i samråd med sentralt ungdomsutvalg sanitet.  

 

6. Hvert andre år innkalles det til representantskapsmøte – for denne perioden i 2023 og 2025. 

Representantskapet består av Sentralt Sanitetsutvalg og inntil to delegater fra hvert lokallag 

med sanitetsaktivitet. Representantskapet innkalles med minst to måneders varsel. Forslag 

til behandling må være sendt Sentralt Sanitetsutvalg minst fire uker før møtet. Endelige 

sakspapirer skal sendes delegatene senest to uker før møtet. 

Representantskapsmøtet skal behandle:  

a) Dagsorden og fullmakter  

b) Retningslinjer for Norsk Folkehjelp Sanitet  

c) Innkomne forslag  

d) Valg av Sentralt Sanitetsutvalg 

e) Valg av valgkomitè 

f) Beretning for Landsmøteperioden det året det er landsmøte 

g) Behandling av landsmøtesaker det året det er landsmøte 

h) Velge seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge det året det er 

landsmøte. 

Sentralstyret kan ha observatørplass med tale og forslagsrett på representantskapsmøtet. 

 

7. Sentralt Sanitetsutvalg har ansvaret for å lede påskesentralen for beredskap i Norsk 

Folkehjelp. Sentralen skal være en informasjonssentral for gruppene med utvidet beredskap, 

samt et kontaktpunkt for media i forbindelse med vår innsats i påskefjellet.  

 

8. Sentralt Sanitetsutvalg har ansvaret for at medlemmene får tilbud om sentrale kurs.  

 

9. Sentralt Sanitetsutvalg har ansvaret for å revidere utdanningsplaner og direktiver. 

 

10. Utvalgets sammensetning, ansvarsoppgaver og plikter står nærmere beskrevet i vedtektenes 

§ 11. 


