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Historikk 
ulykkesregistrering 

klatring og fjellsport

Startet opp av Norsk Fjellsportforum i 1990.

Samarbeid mellom NF og NKF siden 1993. NKF har 
siden driftet registreringen.

Digitalisert i 1998 (e-post).

Koplet til database i 2003.

Rapportgenerator i 2007.

Behov for oppgradering og utvidelse av teknisk 
løsning. www.ulykkesdatabasen.no ble lansert 
desember 2019!

http://www.ulykkesdatabasen.no/


Registrering

Frivillig innrapportering av 
ulykker og nestenulykker på
www.ulykkesdatabasen.no

Norges Klatreforbund 3

http://www.ulykkesdatabasen.no/


Åpen tilgjengelig
filtrering av 
rapportene

Norges Klatreforbund 4



Ulykkesoversikt
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Norges Klatreforbund



Administratorgrensesnitt
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Inne vs Ute



Aktivitetstype ute



Rappellulykker
18 % av alle rappellulykker ender med dødsfall



Omkomne i 
KLATREulykker

• Usikret: 47%     Tauklatring: 26,5%     Rappell: 26,5%
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Effekten av Brattkort

Klatring led:
58 %

Klatring 
topptau:

21 %

Nedfiring:
21 %

Fordeling av inneulykker med 
tau 2000-2010

Klatring led:

Klatring topptau:

Nedfiring: Klatring led:
69 %

Klatring 
topptau:

25 %

Nedfiring:
6 %

Fordeling av inneulykker med tau 
2011-2018

Klatring led:

Klatring topptau:

Nedfiring:



Hvorfor gjør 
vi dette?

Kunnskap om ulykkesårsaker kan 
brukes i det ulykkesforebyggende 
arbeidet

Kunnskapsbasert versus tilfeldig 
forebygging

Mye lærdom i nestenulykker

Lærdom fra enkelthendelser

Statistikk



Utarbeider spesialrapporter ved alvorlige ulykker



Produksjon av fagstoff



Holdningskampanjer



Status 
27. januar 

2020

1380 registrerte hendelser i databasen?

Hvor store er mørketallene?

Hvorfor lar noen være å rapportere inn?

Utlendinger som skader seg er vanskelig å 
fange opp (isklatring er et problemområde).

Mye å lære av nestenulykker.



Åpne 
tilgjengelige 

data

Delingskultur. Sharing is caring.

Frivillig innrapportering. Lav terskel gir flere
rapporter.

Mange rapporter gir grunnlag for statistisk
analyse.

Muligheter for selvstudium. 
Gjenkjenningseffekt. Refleksjon. 
Holdningsendring.

Systemet har sannsynligvis bidratt til å 
redde liv!



Hva lærer vi av 
dette?



Hvorfor 
stoppe

nå?



Felles ulykkesregister for 
friluftslivet?



Hva 
oppnår 

vi?

Oversikt Statistikk

Korrigere 
feilinformasjon i 

media

Dekke 
informasjonsbehov 

ved alvorlige 
ulykker.

Knuse myter
Mulighet til å lære 
av andres ulykker

Ny lærdom -> 
Endre 

metoder/rutiner



Nytteverdi av systemet

Oversikt over årsaker.

Lære av andres feil.

Grunnlag for metodeanbefalinger.

Hvor skal vi sette inn tiltak?

Statistikk og grunnlag for forskning.



Skeptisk?

Feil fokus? Friluftsliv er farlig.

Manglende interesse?

Lite å lære fra rapporter?

Mye administrasjon?

Passer ikke for oss?



Stortingets 
folkehelsemelding

Regjeringa vil

– styrkje kunnskapsgrunnlaget når 
det gjeld skadar og ulykker, og 
mellom anna sørgje for betre og 
meir komplette skadedata og for å 
gjere data meir tilgjengelege

– leggje til rette for samarbeid 
mellom offentleg, privat og frivillig 
sektor, og mellom anna styrkje 
Skadeforebyggende forum



Regjeringens 
handlingsplan 
for friluftsliv

Ulykkestall og kunnskap om 
ulykkesforløp gir grunnlag for å 
drøfte mønstre og/ eller 
fellesnevnere knyttet til 
årsaksforhold ved ulike 
hendelser. 

I 2017 ble det registrert totalt 11 
286 ulykker i Norsk 
pasientregister under kategorien 
fri natur, hav, sjø og vann. 

Det er stor underrapportering av 
friluftslivsulykker 



Vi kan gjøre 
som strutsen…

eller…



…bruke ulykker som har 
skjedd til noe positivt.

Ulykker skjer enten vi vil det eller ikke. Enten vi vet det eller ikke.

Kunnskap om utløsende årsaker kan brukes til noe positivt.

Målrettede og kunnskapsbaserte holdningskampanjer.

Kunnskap kan gjøre en forskjell og bidra til å redde liv.

Justere utdanning av ansvarspersoner.



Felles ulykkesregister for 
friluftslivet

I kravspekken til oppgradering av NKF/NFs ulykkesregister 
er det skrevet inn følgende:

«I utgangspunktet skal det nye systemet ta i mot ulykker 
som skjer innen de samme kategoriene som før. Det er 
klatring (inne og ute), breulykker og fottur/topptur/skitur. 
Vi ser imidlertid for oss at systemet skal kunne utvides til 
også å ta mot ulykker innen andre grener av friluftslivet. 
Eksempler kan være padling, skredulykker, grotting etc.
Systemet skal ta høyde for at det skal kunne legges til nye 
kategorier som moduler til databaseløsningen. For hver 
kategori/modul vil det da være nødvendig å registrere 
ulike type data om ulykken. Men en del data vil også være 
uavhengig av kategori/modul, f.eks. persondata og 
beskrivelse av hva som skjedde.»



Tiden er inne til 
å samarbeide 
om et felles 

ulykkesregister 
for friluftslivet

Hvordan organisere det?

Hvordan koordinere det?

Hvem betaler?

Hvem drifter?

Hvem tar initiativ?


