
STRANDTJENESTEN – 2019

DU KAN 
GJØRE 
NOE MED 
DETTE!
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Strandtjenesten består av strand-
livreddere – gutter og jenter – som er 
utdannet av Norges Livredningsselskap. 
For å bli 
strandlivredder må du være 18 år og 
gjennomgå et omfattende undervisnings-
program.  
 
Det er kun Norges Livredningsselskap 
som har autoriserte og godkjente 
strandlivreddere i Norge. Norges  
Livredningsselskap er tilknyttet  
International Life Saving Federation 
(ILS) som er et internasjonalt  
forbund som fokuserer på forebyggelse  
av drukning, trygghet i vann, livredning 
og livredningsidrett. Forbundet er  
anerkjent av Den internasjonale  
olympiske komité og tilsluttet  
Association of IOC Recognised  
International Sports.

Strandlivredderoppgaven har til hensikt 
å gjøre det tryggest mulig for brukerne 
av strendene. Hovedoppgaven er å 
forebygge at drukningsulykker skjer.  
De skal samtidig føre oppsyn med 
strendene, gi redningshjelp og første-
hjelp ved eventuelle skader eller ulykker. 
Strandlivreddere tilkaller nødetatene når 
dette er nødvendig og er raskt på banen. 
Arbeidet strandlivreddere gjør innebærer 
betydelig kontakt med publikum.
 
Å være strandlivredder er et krevende, 
viktig og mangfoldig arbeid. Det kreves 
et våkent blikk under alle forhold, og selv 
om det finnes rolige perioder kan det 
plutselig bli alvorlige hendelser, og liv 
må reddes. Heldigvis er det ikke de 
alvorlige situasjonene som preger 

hverdagen. Noen ganger opplyser vi 
publikum om forholdene og hvordan 
ferdes og bade trygt på stranden eller gi 
førstehjelp ved alt fra solforbrenning, 
brent av manet osv. til mer alvorlige 
skader som hodeskader.
 
Aktuelle kandidater må gjennomføre en 
fysisk test, og bestå en utdanning som 
går over ni dager. I tillegg må det leveres 
plettfri vandel. Utdanningen består av 
teori, praksis og tester.

En strandlivredder vokter din strand i 
en gitt periode og på et gitt tidspunkt 
på dager hvor det er stor trafikk med 
badegjester. Strandlivredderen snakker 
med strand-gjestene, holder et generelt 
øye på alle, og spesielt på utsatte grupper.

Norges Livredningsselskap foretar en 
risikovurdering av stranden i forkant.  
Dette danner grunnlaget for hvordan 
plasseringen, hva vi trenger av utstyr og 
andre faktorer spiller inn for å kunne 
hjelpe strandgjester på en hensikts- og 
kvalitetsmessig måte. 

Dette er noe av det viktigste druknings-
forebyggende arbeidet som kan gjøres 
i ditt lokalmiljø. Det druknet 94 men-
nesker i fjor og så langt i år har 93 men-
nesker omkommet som følge av drukning 
i Norge. 

Norges Livredningsselskap har som 
visjon at ingen skal drukne. Strand-
livredderne på strender hvor hundrevis 
ferdes er et viktig ledd i det forebyggende 
arbeidet.

Makten til å gjøre endring på druknings-
statistikken ligger i dine hender. Det er din 
innsats og avgjørelse som avgjør. De ti siste 
årene har 879 mennesker druknet med 
døden til følge i Norge. Det finnes også 
utallige mennesker som er hardt kronisk 
skadet for livet i kjølevannet av disse 
dødsfallene. 

Vi i Norges Livredningsselskap ønsker 
livreddere på din strand sommeren 2019 
og de neste tre årene. Vi vet at livreddere 
redder mennesker i drukningsfare, veileder 
usikre foreldre, formidler druknings-
forebyggende informasjon, og vi skaper 
også gode holdninger på din lokale strand. 

Vi er også et sentralt ledd i å få tak i 
ambulanse, politi eller brannvesen når det 
er påkrevd på din strand.

Derfor trenger vi din hjelp til å finansiere 
dette de tre neste årene. Du må ta dette 
opp med dine kollegaer i kommunestyret. 
Dere må sette drukningsforebyggende 
arbeid på dagsorden. Send meg en mail i 
dag: president@livredning.no 

Vi ønsker kontakt med deg i dag.  
 
Med hilsen, Claire Ann Alfonso
president i Norges Livredningsselskap.

Kjære kommunestyrerepresentant

Hva er strandtjenesten?
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Du er viktig!
Norges Livredningsselskap ønsker livreddere som et «pilotprosjekt» 
på strender i Mandal, Kristiansand, Drammen, Arendal, Bærum, 
Stavanger og Horten. Totalt har det druknet 162 mennesker i disse 
fem fylkene de fem siste årene. 

I perioden 2013-2018 døde 14 mennesker i Aust-Agder, 25 døde  
i Vest-Agder, 22 døde i Akershus, 26 døde i Buskerud, 48 døde i 

Rogaland, og 27 døde i Vestfold som følge av drukning.  
Dette kan vi samme gjøre noe med. 

Du som kommunestyrerepresentant kan være med å få livreddere på 
de mest utsatte områdene på ditt lokale sted. Vi trenger din hjelp  
– det er ingen tid å miste. 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Rogaland 8 9 11 12 8
Vest-Agder 5 7 6 5 2
Aust-Agder 5 4 3 1 1
Vestfold 14 4 2 3 4
Buskerud 6 3 9 3 5
Akershus 4 3 5 5 5

(Drukninger i hvert fylke 2014-2018)
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OSLO (Livredderen):I to tiår har Oslo 
Kommune og Norges Livredningsselskap 
(NLS) samarbeidet med å vokte de mest 
trafikkerte strendene i Oslo-området. 
Dette er Huk, Ingierstrand, Hvervenbuk-
ta og Sørenga sjøbad. 

Strandlivredderne er utdannet hos 
Norges Livredningsselskap. De har bred  
erfaring, solid kunnskap med relevant 
utstyr på strendene. De er også utdannet 
innen hjerte- og lungeredning og ringer 
nødetatene med raske koordinater  
ved behov. 

Sesongen begynner i midten av juni og 
varer til i midten av august. I sommer  
ble sesongen forlenget til september  
grunnet en varm sommer. Det har aldri 
vært så mange mennesker på strendene 
som i sommer med rekordvarme.  
Hvis dette er normen, vil din strand bli 
kraftig besøkt fremover. Bare i sommer 
reddet strandlivredderne hele 29 men-

nesker fra drukningsfare på disse fire 
strendene i Oslo-området.  

Strandlivredderne jobber to og to  
sammen, og har også med seg  
assistenter. Livredderne har som  
utgangspunkt å forebygge potensielle 
ulykker. Det vil si at hver strand blir 
nøye vurdert av Norges Livrednings-
selskaps «risk assessment» som er en 
grundig risikovurdering. Her identifiserer 
og analyserer vi potensielle fremtidige 
hendelser. 

Da er vi best skodd til å gi et godt og 
sikkert tilbud til gjester på stranden i 
forkant.  

Strandlivreddere er godt synlige med 
knallgule skjorter og røde shorts. De har 
også godt synlige flagg og egen stol som 
er veldig lett å få øye på en strand. De 
representer de gode verdiene for sunt 
bade- og strandvett. 

Strandlivredderne har god kunnskap om 
den lokale stranden og generelt godt 
opplært i drukningsforebyggende arbeid. 
– Jeg vil takke Oslo Kommune som 
ser sitt ansvar med å drive profesjonell 
drukningsforebyggende arbeid på sine 
strender, sier president Claire Ann. 
Alfonso i Norges Livredningsselskap. 

Men hun etterlyser den samme viljen 
og evnen i andre kommuner i felles 
kamp mot å få ned drukningstallene 
som er økende i Norge. I fjor døde det 
94 mennesker som følge av drukning, 
og hittil i år er det druknet 93 mennesker 
i Norge. Bare i oktober druknet det 11 
mennesker. 

– Det handler om å redde liv og jeg vil 
ha med deg på laget, sier Alfonso. 

Bare de fem siste årene har strandlivreddere reddet 81 mennesker fra drukningsfare på 
fire Oslo-strender i samarbeid med Oslo Kommune. 

81 personer reddet fra drukningsfare
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2010-2018 i Oslo

236 strandlivreddere
voktet strendene i Oslo

4 strender
bemannet i Oslo-området

87 personer reddet fra  
drukningsfare

31.934 andre alvorlige  
inkl. øvrige hendelser og  
forebyggene hendelser

236

Vi spurte folk flest om deres forhold til vann

3 av 10 mener myndighetene ikke gjør nok for 
å hindre drukningsulykker

1 av 5 vet ikke hva de skal gjøre hvis de ser 
en som drukner

1 av 3 føler seg usikker på dypt vann

4 87 31.934



7

Strandtjenesten 2019-2021
På disse stedene ønsker vi strandlivreddere som et «Pilotprosjekt»

1. ROGALAND: Stavanger

2. VEST-AGDER: Mandal og Kristiansand

3. AUST-AGDER: Arendal

4. VESTFOLD: Horten

5. BUSKERUD: Drammen

6. AKERSHUS: Bærum
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8* I følge Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet

har druknet de siste ti årene i Norge *


