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Sammendrag 

Kaldværsskader er en utfordring for Forsvaret. De siste årene har det i snitt vært registrert 
mellom 120–150 nye skader per år. Dette er et meget høyt antall og viser behovet for å styrke 
arbeidet med å forebygge slike skader. Det ble derfor opprettet en arbeidsgruppe i 2020 der 
oppgaven var å utarbeide en informasjonspakke for å forebygge kaldværsskader hos 
Forsvarets personell. Arbeidsgruppa bestod av fageksperter fra Forsvarets sanitet (FSAN), 
Forsvarets vinterskole (FVS), Gardeskolen og Luftforsvarets spesialistskole (LSS), samt 
forskningsinstituttet SINTEF og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). 

Arbeidsgruppa vurderte at den høye forekomsten av frostskader i Forsvaret kan skyldes at 
foreliggende informasjon om forebygging av kaldværsskader ikke alltid når frem til den enkelte 
soldat. Derfor skulle informasjonspakken tydeliggjøre verdien av å forbygge kaldværsskader, i 
tillegg til å gi konkrete råd og anbefalinger. Arbeidsgruppa anså unge soldater i eller på vei inn i 
førstegangstjeneste, og deres nærmeste befal, som den viktigste målgruppa. Etter en 
gjennomgang av eksisterende erfarings- og forskningskunnskap ble Forsvarets Håndbok for 
vintertjeneste benyttet som faglig bakgrunn for informasjonspakken. 

Informasjonspakken bestod av en oppdatering av Forsvarets eksisterende nettside om 
kaldværsskader (https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/soldat/kaldvaersskader-
forebygging), samt flere animerte informasjonsvideoer med den viktigste informasjonen fra 
nettsiden til Forsvaret. De animerte videoene belyser hovedsakelig kaldværsskader fra ulike 
perspektiv for å tydeliggjøre risiko, forebygging og symptomer. Videoene ble også laget på 
engelsk slik at Forsvaret kunne formidle disse til våre samarbeidspartnere i NATO 
(https://www.forsvaret.no/en/organisation/centre-of-excellence-cold-weather-operations). 

Lenker til animasjonsvideoene: 
i. https://youtu.be/Lu1EO5dweCw 
ii. https://youtu.be/Xs-bIGyDG2I 
iii. https://youtu.be/eyYspDksEZ4 

og en utfyllende engelsk versjon: 
iv. https://youtu.be/kutOvGDhgs4 

Animasjonsvideoene benyttes som supplement til dagens undervisning i Forsvaret, og er 
inkludert i startpakken som sendes til nye elever ved Forsvaret Vinterskole (FVS). Elever, 
kursdeltagere og instruktører ved FVS informeres aktivt om hvor de kan finne videoene, og alle 
blir bedt om å se disse. Videoene er videre delt med allierte på nettsiden til NATO COE CWO. 
De animerte videoene vil etter hvert også bli vist på skjermer i militær leire. 
  

https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/soldat/kaldvaersskader-forebygging
https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/soldat/kaldvaersskader-forebygging
https://www.forsvaret.no/en/organisation/centre-of-excellence-cold-weather-operations
https://youtu.be/Lu1EO5dweCw
https://youtu.be/Xs-bIGyDG2I
https://youtu.be/eyYspDksEZ4
https://youtu.be/kutOvGDhgs4
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Summary 

Cold weather injuries (CWI) are a challenge for the Norwegian Armed Forces. In recent years, 
an average of 120–150 new injuries have been recorded every year. This is a very high number 
and indicates a need to strengthen the work to prevent such injuries. A working group was 
therefore established in 2020, with the task to develop an information package to prevent CWIs 
among military personnel. The group consisted of representatives from the Norwegian Armed 
Forces Joint Medical Services, the Norwegian School of Winter Warfare, His Majesty the King's 
Guard and the Norwegian Air Force's Specialist School, as well as the civilian research institute 
SINTEF and the Norwegian Defense Research Establishment (FFI). 

The working group assessed that the high incidence of freezing cold injuries (FCI) in the 
Norwegian Armed Forces indicates that available information on CWIs does not always reach 
the individual soldier. Therefore, it was decided to develop an information package adapted 
directly to military personnel, in particular to clarify the value of preventing cold weather injuries. 
The working group considered young soldiers in or on their way into basic service as the most 
important target group. After a review of existing experience- and research-based knowledge, 
the Norwegian Armed Forces' Handbook for winter service was used as the professional 
background for the information package. 

The information package consisted of an update of the Norwegian Armed Forces' existing 
website on CWIs (https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/soldat/kaldvaersskader-
forebygging) as well as the development of several animated information videos. The animation 
videos were made in both Norwegian and English, and shed light on cold weather injuries from 
different perspectives to clarify risks, prevention and symptoms. The English version was made 
so that the Norwegian Armed Forces can convey them to our partners in NATO 
(https://www.forsvaret.no/en/organisation/centre-of-excellence-cold-weather-operations). 

Links to the videos: 
i. https://youtu.be/Lu1EO5dweCw 
ii. https://youtu.be/Xs-bIGyDG2I 
iii. https://youtu.be/eyYspDksEZ4 

and a supplementary English version: 
iv. https://youtu.be/kutOvGDhgs4 

The animation videos are used as a supplement to the education in the Norwegian Armed 
Forces and are included in the startup package that is sent to new students at the Norwegian 
School of Winter Warfare. Candidates, course participants and instructors at the Norwegian 
Scholl of Winter Warefare are actively informed about where they can find the videos, and 
everyone is asked to watch them. The videos are further shared with allies on the NATO COE 
CWO website. The animated videos will eventually also be shown on screens in military camps. 

https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/soldat/kaldvaersskader-forebygging
https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/soldat/kaldvaersskader-forebygging
https://www.forsvaret.no/en/organisation/centre-of-excellence-cold-weather-operations
https://youtu.be/Lu1EO5dweCw
https://youtu.be/Xs-bIGyDG2I
https://youtu.be/eyYspDksEZ4
https://youtu.be/kutOvGDhgs4
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Forord 

Denne rapporten er en del av arbeidet tilknyttet det tidligere FFI-prosjektet 1549 «Menneskelig 
yteevne i kaldværsoperasjoner». 

Takk til alle involverte i arbeidet, både representanter i arbeidsgruppa og andre bidragsytere. 
Særlig takk til Tore Helland ved FFIs avdeling Innovasjon og industriutvikling som har støttet 
gruppa fra mars 2020, og Hege Svanes fra Forsvarets mediesenter (FMS) som har bidratt til å 
oppgradere informasjonen om kaldværsskader på forsvaret.no. Takk til HyperRedink AS, 
spesielt Rune Seljetun, for produksjon av norske og engelske animerte videoer. Takk også til 
Kathinka Loise Risvik Bratberg fra FFIs Kommunikasjonsenhet som har bidratt med norsk og 
engelsk korrektur på manus, tekst og voice til animasjoner, samt Michael John Mayer fra FFI 
avdeling Innovasjon og industriutvikling som støttet med korrektur på engelsk manus. 

Kjeller, 14. september 2022 
Nina Rones og Hilde K. Teien 

  



  

    

 

 8 FFI-RAPPORT 22/01765 
 

  



 

 

    

 

FFI-RAPPORT 22/01765 9  
 

1 Innledning 

Kaldværsskader er en utfordring for Forsvaret. De siste årene har det i snitt vært registrert 
mellom 120–150 nye skader per år. Dette er et meget høyt antall og viser behovet for å styrke 
arbeidet med å forebygge slike skader. På bakgrunn av forslag og påfølgende enighet i 
prosjektrådsmøte for FFI-prosjekt 1549 (28. november 2019) ble det derfor opprettet en 
arbeidsgruppe der oppgaven var å utarbeide en informasjonspakke for å forebygge 
kaldværsskader hos Forsvarets personell. Arbeidsgruppa ble organisert som en delaktivitet (DA) 
under FFI-prosjekt 1549 Menneskelig yteevne i kaldværsoperasjoner (DA 1C Utarbeide 
informasjon og forebygge kaldværsskader, under DA 1 Beskyttelse mot kulde på individ og 
gruppenivå). 

Formål med arbeidsgruppa ble beskrevet slik: 

1) Gi en oversikt over anbefalinger og råd for å forebygge kaldværsskader med referanse 
til forskning 

2) Bestemme og utarbeide virkemidler for formidling 

3) Belyse og diskutere områder innenfor forebygging av kaldværsskader 

Brev med forespørsel om interesse for deltagelse i arbeidsgruppa ble sendt til Forsvaret den 29. 
november 20191. Forsvarets sanitet (FSAN), Forsvarets vinterskole (FVS), Gardeskolen, 
Luftforsvarets spesialistskole (LSS), samt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ved avdeling 
Totalforsvar og avdeling Forsvarssystemer stilte med representanter til gruppa.  
Forskningsinstituttet SINTEF var representert i prosjektrådet til FFI-prosjekt 1549 da 
menneskelig yteevne i kaldt vær også er et aktuelt tema i det sivile arbeidslivet, og stilte følgelig 
også med en representant til arbeidsgruppa. 

Siden det tidlig ble enighet om å utarbeide informasjon til soldater i eller på vei inn i 
førstegangstjeneste i form av nettside og korte videosnutter, ble det viktig å inkludere Forsvarets 
mediesenter (FMS). Det ble derfor sendt en egen forespørsel til FMS om deltagelse i og støtte til 
arbeidsgruppa den 16. januar 20202. FMS stilte med en representant i arbeidsgruppa, og 
opprettet i tillegg en intern arbeidsgruppe for å støtte med utforming og produksjon av nettside 
og videoer. 

Se vedlegg A, Tabell A.1 for oversikt over alle representantene i gruppa. 

I denne rapporten beskriver vi arbeidet og resultatene fra arbeidsgruppa. 

                                                           
1 FFI 19/01311-4, Forespørsel om interesse for deltagelse og bidrag inn i arbeidsgruppen «Forebygging av 
kaldværsskader», 29. november 2019. 
2 FFI 20/00219-2, Forespørsel om interesse for deltagelse og bidrag inn i arbeidsgruppen «Forebygging av 
kaldværsskader», 16. november 2020. 
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2 Forarbeid 

Hensikten med arbeidsgruppa var å bidra til forebygging av kaldværsskader i Forsvaret gjennom 
å formidle forskningsbaserte råd til Forsvaret. Gruppa ble gitt en funksjonstid på tre år, og 
gjennomførte til sammen fire offisielle møter (vedlegg B, Tabell B.1), hvorav tre av disse ble 
gjennomført virtuelt på Teams på grunn av Covid-19-pandemien. I tillegg var det mye dialog 
mellom enkelte representanter i arbeidsgruppa, særlig mellom leder av gruppa ved FFI og 
representantene fra fagmyndighetene FSAN, FVS og FMS. 

Gruppas medlemmer ble tidlig enige om å rette formidlingen direkte til soldater i eller på vei inn 
i førstegangstjeneste, da tidligere studier har vist at disse er mest utsatt for lokale 
kaldværsskader [1]. 

For å enes om hvilken kunnskap og informasjon som var viktig å dele til målgruppa ble det 
holdt noen faglige presentasjoner på de første arbeidsmøtene. Hensikten var at alle 
medlemmene skulle få en felles forståelse av eksisterende kunnskap, og hva som allerede gjøres 
for å forhindre kaldværsskader i både Forsvaret og det sivile arbeidslivet. 

Representanten fra FVS informerte om hvordan Forsvaret utdanner og forbereder soldater til 
vintertjeneste i soldatutdanningen med presentasjonen Veiledning i vintertjeneste [2]. 

Representanten fra SINTEF informerte om arbeid som er gjort mot det sivile arbeidslivet med 
presentasjonen Grunnleggende fysiologi kaldt vær [3]. Her har det særlig vært gjennomført 
omfattende internasjonale arbeider for å sikre helse, miljø og sikkerhet for arbeidere i 
petroleumsindustrien. Dette har blant annet resultert i ISO-standardiserte anbefalinger for 
forebygging av kaldværsskader. 

Etter disse gjennomgangene ble arbeidsgruppa enige om at Forsvarets håndbok for 
vintertjeneste [4] allerede inneholdt den viktigste informasjon, og at denne både var 
kvalitetssikret av forsvarets fagmyndigheter og i tråd med ISO-standardiserte anbefalinger gitt 
for sivil arbeidskraft. Imidlertid tyder den høye forekomsten av lokale kaldværsskader på at 
denne informasjonen ikke alltid når frem til den enkelte soldat. 

Arbeidsgruppas oppgave ble dermed å finne ut hvordan vi kunne bidra ytterligere til å få 
formidlet forebyggende informasjon direkte til soldater i eller på vei inn i førstegangstjeneste. 

Det ble enighet om å utvikle en allerede eksisterende nettside om kaldværsskader med råd og 
informasjon tilpasset målgruppen, samt å lage noen korte videoer for spisset formidling av den 
viktigste informasjonen som kunne vises jevnlig på sosiale medier og skjermer der soldater 
oppholder seg. Det ble videre foreslått at nettsiden burde være «landingssiden» for all 
informasjon som skal kommuniseres ut til Forsvaret og soldater om kaldværsskader, og at siden 
i tillegg kan fungere som en samleside om tematikken for befal som skal lese seg opp i 
utdannings- og kurssammenheng. 
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For å utvikle nettsiden og produsere videoer var arbeidsgruppa avhengig av støtte og 
involvering fra FMS, som da ønsket en konkret oversikt over arbeidsgruppas ønsker for 
oppdraget. 

Arbeidsgruppa utarbeidet følgelig en punktliste med faglig informasjon som vi ønsket formidlet, 
informasjon om ønsket målgruppe inkludert primære og eventuelt sekundære mottakere, 
tidsplan og ønskelige plattformer og lokalisasjoner for formidlingen (vedlegg C). 
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3 Resultater 

3.1 Nettsiden «Kaldværsskader – og forebygging av dem» 

Arbeidsgruppa utarbeidet en punktliste med faglig informasjon som vi mente det var nødvendig 
å formidle til den enkelte soldat via nettsiden (vedlegg C). Listen ble sendt til FMS som 
utarbeidet skisse til en nettside som inneholdt den aktuelle informasjonen i tett dialog med 
arbeidsgruppa (vedlegg D). FMS stod videre for den tekniske delen av arbeidet med nettsiden. 

Nettsiden ble publisert av FMS 11. juni 2021 på Forsvaret.no, og korrigert etter innspill fra 
arbeidsgruppa 14. og 16. juni [5]. Det var hovedsakelig FFI og fagmyndighetene FSAN og FVS 
som godkjente den publiserte nettsiden. 

Nettsiden foreligger på følgende link: 
https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/soldat/kaldvaersskader-forebygging 

I vedlegg D finnes skissen til nettsiden. 

3.2 Norske og engelske animasjonsvideoer 

3.2.1 Samarbeidspartnere og finansiering 

For produksjon av informasjonsgivende videoer ble det med støtte fra FMS inngått en 
produksjonsavtale med firmaet HyperRedink AS, som Forsvaret hadde rammeavtale med 
(foreliggende avtale gikk ut 5. oktober 2021). Produksjonen ble finansiert av Center of 
Excelence Cold Weather Operations (COE CWO) og et forprosjekt ved FFIs avdeling 
Innovasjon og industriutvikling. 

Forespørsel om finansiering av videoproduksjon ble først sendt til Hærstaben 11. februar 20213. 
COE CWO ønsket å finansiere produksjonen, og bekreftet å bidra med totalt 150 000 kr i brev 
den 17. juni 2021.  COE CWO satte som vilkår for finansieringen at det også skulle produseres 
versjoner med engelsk lydspor og tekst, slik at de kunne dele videoene med allierte og andre 
aktører i sitt nettverk. 

Innledende møte med representanter fra FMS, HyperRedink AS og FFI ble gjennomført ved 
FMS, Akershus festning 27. september 2021. Tema for møtet var å avklare ambisjonsnivå og 
rammer, samt forberede områdene som arbeidsgruppa ønsket å fokusere på i animasjonene. 

FFI mottok budsjettet på eksternproduksjonen fra HyperRedink AS 30. september. Kostnadene 
for den ønskede produksjonen var imidlertid høyere (208 162 kr) enn den summen COE CWO 
hadde bekreftet å finansiere (150 000 kr). Hovedårsaken for høyere budsjett en estimert ved 

                                                           
3 FFI 20/00219-8/FFI, Forespørsel til Hærstaben om støtte til å dekke kostander til produksjon av informasjon om 
faren for å pådra seg kaldværsskader, 11. februar 2021. 

https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/soldat/kaldvaersskader-forebygging
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innledende henvendelser til HyperRedink AS, var behovet for både engelsk- og norsk stemme 
på animasjonene. Etter diskusjon med en rekke aktører i både Forsvaret og på FFI ble det 
besluttet at et forprosjekt på FFIs avdeling Innovasjon og industriutvikling kunne finansierer 
den resterende summen (58 162 kr). Budsjettet og bestillingen på produksjon av videoer 
gjennom HyperRedink AS ble godkjent av FFI 1. oktober 2021. Framdriftsplan fra 
HyperRedink AS forelå 7. oktober 2001 (vedlegg E.3). 

3.2.2 Innhold og valg av videoformat  

Etter ønske fra FVS og COE CWO ble det bestemt å produsere korte filmer med både norsk og 
engelsk stemme. Det ble videre bestemt å produsere animasjonsfilmer istedenfor levende film, 
på bakgrunn av råd gitt av FMS. Deres erfaring var at animasjonsfilmer har bedre effekt enn en 
film med skuespillere når målet er å formidle faglige budskap, eller filmene er tenkt brukt for 
undervisning. Dette fordi en animasjon gir mindre fokus på det visuelle, og mer fokus på det 
faktiske budskapet. Videre er det mulig å inkludere lister, punkter og tekst i slike filmer, noe 
som er med på å forsterke og tydeliggjøre budskapet. 

Det ble besluttet å lage tre kortere animasjoner i 16:9 format med titlene: a) Risiko, b) 
Forebygging og c) Symptomer, varighet på 1–2,5 minutter og med en tydelig offiserstemme. 
Videre ble det besluttet å lage en lang, det vil si en sammensatt versjon av alle videoene på 
begge språk. 

Selve innholdet i animasjonsvideoene skulle ta utgangspunkt i informasjonen publisert på den 
oppdaterte nettsiden om kaldværsskader på Forsvaret.no (jfr. pkt. 3.1), men spisses ytterligere 
for å treffe målgruppa, det vil si soldater i eller på vei inn i førstegangstjenesten. I tillegg ble 
språksjargongen endret for å passe både videoformatet og målgruppa. Det var flere runder med 
godkjenning av manus, oversettelse, innspill på sjargongen, illustrasjoner, stemme og lydmiks, 
hvor særlig representanter fra fagmyndighetene FSAN og FVS, samt FFI, bidro med å 
kvalitetssikring og godkjenning av produktet. 

Første versjon av norsk manus ble delt med arbeidsgruppa for gjennomsyn 11. oktober 2021 og 
fjerde og endelige versjonen av manus forelå 17. desember 2021 (vedlegg E). 

Første versjon av de norske videoene forelå 7. desember 2021 og ble delt med alle 
representantene og prosjektrådet til P 1549 9. desember 2021. Animasjonene (og manus) ble 
endret etter innspill fra arbeidsgruppa, og endelige versjoner forelå 3. februar 2022. 

3.2.3 Avtale om bruk av animasjonsvideoene 

I følge avtalen med HyperRedink AS kan Forsvaret bruke videoene, skjermbilder eller 
illustrasjonene fra dem til det formål de måtte ønske. Videoene skal ikke erstatte dagens 
undervisning, men er ment som et tillegg hvor det settes fokus på temaet i mer uformelle 
settinger. For eksempel ved at videoene vises jevnlig på informasjonsskjermer i spisemesser og 
andre oppholdsrom med informasjonsskjermer. 
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De engelske videoene ble produsert spesielt for COE CWO slik at de kan dele disse med 
aktuelle allierte og andre aktører i sitt nettverk. 

3.2.4 Publisering 

Animasjonsvideoene ble ferdigstilt og publisert online 3. februar 2022 på YouTube via kanalen 
«Forsvarets digitale innhold». Det ble også linket til animasjonsvideoene i en oppdatert versjon 
av nettsiden om forebygging av kaldværsskader på Forsvaret.no. (Se delkapittel 3.1). 

Animasjonsvideoene ble godkjent av FFI og fagmyndighetene FSAN og FVS før publisering. 

I animasjonsvideoene gis noen utvalgte anbefalinger og råd for å forebygge lokale 
kaldværsskader. 

Lenker til animasjonsvideoene på youtube er som følger: 

Norske animasjonsvideoer: 
i. Risiko: https://youtu.be/Lu1EO5dweCw 
ii. Forebygging: https://youtu.be/Xs-bIGyDG2I 
iii. Symptomer: https://youtu.be/eyYspDksEZ4 

Engelske animasjonsvideoer: 
iv. Lang versjon: https://youtu.be/c5UuIfTdp0c 
v. Risiko: https://youtu.be/LN9h7c0sL1w 
vi. Forebygging: https://youtu.be/oPXm8sLBtWY 
vii. Symptomer: https://youtu.be/kutOvGDhgs4 

 
De norske animasjonsvideoene kan sees på nettsiden forsvaret.no: 
https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/soldat/kaldvaersskader-forebygging 

Videoene ble også laget på engelsk slik at Forsvaret kunne formidle disse til våre 
samarbeidspartnere i NATO. Lenke finnes på NATO COE CWO webside: 
https://www.forsvaret.no/en/organisation/centre-of-excellence-cold-weather-operations 

I tillegg kan videoene sees fra FFIs websider: https://www.ffi.no/aktuelt/podkaster/menneskelig-
yteevne-i-kaldt-vaer 

I vedlegg E finnes manus til animasjonsvideoene. I Figur 3.1 og Figur 3.2 sees skjermdump fra 
videoene i. Risiko og ii. Forebygging. 

  

https://youtu.be/Lu1EO5dweCw
https://youtu.be/Xs-bIGyDG2I
https://youtu.be/eyYspDksEZ4
https://youtu.be/c5UuIfTdp0c
https://youtu.be/LN9h7c0sL1w
https://youtu.be/oPXm8sLBtWY
https://youtu.be/kutOvGDhgs4
https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/soldat/kaldvaersskader-forebygging
https://www.forsvaret.no/en/organisation/centre-of-excellence-cold-weather-operations
https://www.ffi.no/aktuelt/podkaster/menneskelig-yteevne-i-kaldt-vaer
https://www.ffi.no/aktuelt/podkaster/menneskelig-yteevne-i-kaldt-vaer
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Figur 3.1  Skjermdump fra video i. risiko.  

 

 

Figur 3.2  Skjermdump fra video ii. forebygging. 
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4 Oppsummering 

På bakgrunn av en vedvarende utfordring med kaldværsskader i Forsvaret, ble det i 2020 
opprettet en arbeidsgruppe der oppgaven var å utarbeide en informasjonspakke for å forebygge 
kaldværsskader hos Forsvarets personell. 

Arbeidsgruppa har i samarbeid med FMS videreutviklet nettsiden «kaldværsskader – og 
forebygging av dem» på Forsvaret.no. 

Videre har arbeidsgruppa i samarbeid med FMS og HyperRedink AS, fått produsert tre norske 
og tre engelske animasjonsvideoer, samt en sammensatt langversjon på begge språk. 
Produksjonen ble finansiert av Center of Excelence Cold Weather Operations (COE CWO) og 
et forprosjekt ved FFIs avdeling Innovasjon og industriutvikling. Videoene gir en spisset 
formidling av den informasjonen gruppa mener at enhver soldat bør kjenne til. Videoene er delt 
på sosiale medier og på nettsiden til NATO COE CWO. Tanken er videre at videoene skal vises 
jevnlig på skjermer der soldater oppholder seg. De engelske videoene kan deles til allierte i 
forkant av trening og øving i Norge. 

  



 

 

    

 

FFI-RAPPORT 22/01765 17  
 

Vedlegg 

A Representanter i arbeidsgruppa 

Tabell A.1 Oversikt over representanter i arbeidsgruppa Forebygging av kaldværsskader, 
ledet av FFI. 

Avdeling/Institutt Representant 

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)a, 
avdeling Totalforsvar og 
Forsvarssystemer 

Rita Tansø 

Hilde Teien (leder av gruppa) 

Nina Rones 

Øyvind Voie 

Forsvarets mediesenter (FMS)b Truls Christian Rakfjord  

Forsvarets sanitet (FSAN) Arne Johan Norheim 

Tuva Steinberg (fra april 2021) 

Pål Harald Stenberg 

Forsvarets vinterskole (FVS) Erik Johansen 

Knut Hummelvoll (vikar for Erik Johansen) 

Gardeskolen Sjur Grøtta 

Luftforsvarets spesialistskole (LSS) Anders Fossnes 

SINTEF Øystein Wiggen 
a Tore Helland fra FFI v/avdeling Innovasjon og industriutvikling har støttet gruppa fra mars 2020 og 
også delfinansiert animasjonsfilmene. Kathinka Loise Risvik Bratberg FFIs kommunikasjonsenhet har 
bidratt med norsk og engelsk korrektur på manus, tekst og stemme til animasjoner. I tillegg har Michael 
John Mayer fra FFI avdeling Innovasjon og industriutvikling støttet med korrektur på engelsk manus. 

b Representant fra FMS deltok på det andre arbeidsmøtet 30. oktober 2020 og i videre arbeid. 
Kontaktperson ved FMS var Truls Rakfjord. Det ble opprettet en intern arbeidsgruppe ved FMS for å 
støtte arbeidsgruppa. Andre bidragsytere fra FMS var Hege Svanes, Innholdsprodusent digitale kanaler 
FMS, som bidro med å lage skisse og oppdatere nettsiden på forsvaret.no, og Torgeir Sollid, som støttet 
med tekst og logo til sluttplakatene på animasjonene. 
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B Offisielle arbeidsmøter 

Tabell B.1 Oversikt over arbeidsmøter. 

Møte  Sted Dato Referanse  

Kick off  FFI 9. januar 2020 20/00219-1/FFI 

Andre møte* Microsoft Teams 30. oktober 2020 20/00219-5/FFI 

Tredje møte Microsoft Teams 20. januar 2021 20/00219-7/FFI 

Fjerde møte Microsoft Teams 9. april 2021 20/00219-13/FFI 

*Utsatt fra 30. mars 2020 grunnet Covid-19 pandemien. 
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C Oversikt over den viktigste faginformasjonen  

Kopi av de viktigste punktene sendt FMS 25. januar som bakgrunn til utarbeiding av skisse til 
nettside. 

Sammenfattet oversikt over punktene som skal kommuniseres: 
‒ Ta vare på seg selv, sin makker, og medsoldat 

o Viktig å si ifra når du eller din medsoldat er kald og våt 
‒ Riktig bruk av bekledning og utstyr 

o Bruk for store sko, gjerne 1–2 nummer, for å gi plass til luftlag som isolerer 
o Bruk fotposer 
o Skift til tørre sokker ved hvile 
o Bruk alltid et beskyttende lag mellom hud og metall, f.eks. vanter ved berøring 

av våpen, sambandsutstyr, teltplugger etc. 
o Bruk votter fremfor hansker 
o Bekleding tilpasset til aktivitet 

‒ Enkel grunnleggende fysiologi 
o Kalde hender og føtter gir risiko for skade og kan hindre deg i å utføre arbeidet 

ditt slik som å knyte skolisser, montere opp telt, håndtere våpen med mer. 
o Svette i kalde omgivelser gir risiko for skade 

 Lurt å være litt kald når du starter, tørt når du skal hvile, og ev. våte 
klær når du skal jobbe 

o Forståelse for faresignaler 
o Spis og sov når du kan 
o Riktig ernæring 
 

Målgrupper som skal nås:  
Informasjon rettes mot norske førstegangsgjørende og befal under utdanning/ungt befal, under 
norske forhold. 

Ønsket tidsplan: 
Det optimale er at informasjonen kommer ut så fort som mulig. Foreslår at denne vinteren kan 
nyttes til å lage ev. videosnutter, filming med mer. Det er ønskelig at informasjonen foreligger 
ved innrykket i august.  

Ønsket omfang (plattformer og lokasjoner) 
Det er forslått å lage animasjonsfilmer (uten lyd), som kan vises på messer, rekruttskoler etc. 
Det kan ved behov legges på både norsk og engelsk tekst på animasjonsfilmene.  

Det ble foreslått å involvere de som allerede er inne til førstegangstjeneste, hvor formålet er å få 
frem gode idéer til filmsnutter, ved for eksempel å invitere disse til en Tik-Tok konkurranse etc. 
(læring via humor/ironi), og hvor beste filmsnutt får en premie. 
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D Skisse til nettside 

Kopi av skissen utarbeidet av FMS og FFI for oppdatering av informasjon om kaldværsskader 
på forsvaret.no. 
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E Manus til norske og engelske animasjoner 

E.1 Manus til norske animasjonsvideoer 

Kopi av manuset til de tre norske animasjonsvideoene. 
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E.2 Manus til engelske animasjonsvideoer 

Kopi av manuset til de tre engelske animasjonsvideoene. 
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E.3 Framdriftsplanen til eksternprodusent for produksjon av animerte videoer 
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Om FFI
Forsvarets forskningsinstitutt ble etablert 11. april 1946. Instituttet er organisert som 
et forvaltningsorgan, med særskilte fullmakter underlagt Forsvarsdepartementet.

FFIs formål
Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets sentrale forskningsinstitusjon og har som 
formål å drive forskning og utvikling for Forsvarets behov. Videre er FFI rådgiver overfor 
Forsvarets strategiske ledelse. Spesielt skal instituttet følge opp trekk ved vitenskapelig 
og militærteknisk utvikling som kan påvirke forutsetningene for sikkerhetspolitikken eller 
forsvarsplanleggingen.

FFIs visjon
FFI gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar.

FFIs verdier
Skapende, drivende, vidsynt og ansvarlig.
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