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FORORD

I Dansk Svømmeunion er det vores mission at skabe de bedste, 

sjoveste og mest motiverende rammer for udøvelse af vandidræt i 

Danmark. Det gør vi blandt andet ved at skabe glæde og begejstring 

ved leg, læring og udvikling i vand! En vigtig forudsætning for glæde 

og begejstring, og for at kunne lære og udvikle os, er, at vi føler os 

sikre og trygge i vandet. Derfor sætter vi i Dansk Svømmeunion  

vandsikkerhed højt på dagsordenen! Livredning er en vigtig  

kundskab, uanset om du er barn, voksen eller ældre. Men livredning  

er også meget mere end et job, det er aktiviteter i åbent-vand og i  

bassin med fokus på at kunne redde sig selv og andre, at have det 

sjovt samt kunne bringe sine livredningsfærdigheder videre til et 

sportsligt niveau.

Som led i at fremme vandsikkerheden i Danmark har Dansk  

Svømmeunion i samarbejde med TrygFonden Kystlivredning valgt  

at lancere en ny livredderprøvestruktur med tre nye livredderprøver 

pr. 1. januar 2017. Den nye livredderstruktur opstår blandt andet  

som led i en stadig stigende aktivitet inden for åbent-vandaktiviteter 

i både svømmeklubber, institutioner og organisationer samt blandt 

selvorganiserede åbent-vandsvømmere. I Dansk Svømmeunion ser  

vi det som vores forpligtelse at skabe de mest sikre rammer for 

dyrkelse af vandaktiviteter i både åbent-vand og i bassin.

Som medlem af den Internationale Livredningsorganisation ILS har 

vi med lanceringen af den ny livredningsstruktur fået mulighed for at 

få internationalt certificeret to af de tre nye livredderprøver, nemlig 

ILS Bassin Livredderprøven og ILS Åbent-vand Livredderprøven, som 

I kan læse mere om i denne folder. Den internationale certificering 

giver prøvetageren af de respektive prøver mulighed for at opnå et in-

ternationalt niveau inden for bassin og åbent-vandlivredning, hvilket 

gør det muligt at bruge sit livreddercertifikat i udlandet. Derudover 

giver det mulighed for eksterne livredderorganisationer at opnå en 

international certificering af deres livredderuddannelser. Dette er et 

vigtigt skridt imod, at vi er sammen om at skabe et højt fagligt niveau 

hos de fagpersoner, som arbejder som livreddere.

Jeg håber, I vil tage godt imod denne nye folder, som beskriver den ny 

livredderprøvestruktur og indholdet i de respektive tre nye prøver:  

ILS Bassin Livredderprøven, Åbent-vand Underviserprøven og ILS 

Åbent-vand Livredderprøven samt tilhørende dommeruddannelses- 

struktur.

Jo mere livredning, vi kan være med til at skabe i Danmark, des højere 

vandsikkerhed for alle!

Pia Holmen Christensen

Direktør, Dansk Svømmeunion
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VANDSIKKERHED
Når det kommer til at have ansvar for vandsikkerhed ved såvel bassin 

som åbent-vand, er det afgørende, at nøglepersoner som undervisere, 

ledere og livreddere er klar til opgaven og kan forebygge drukneulykker. 

DRUKNEKÆDEN
Forebyggelse af drukneulykker kræver viden om vandforhold og for-

holdsregler ved vandaktiviteter og evner til at anvende denne viden 

til at uddanne sine brugere i sikker brug af vandet. Herefter følger 

naturligt, at nøglepersoner skal kunne overvåge og have færdigheder 

til at udføre redning hvis nødvendigt. De ovenstående punkter kan 

samlet beskrives som druknekæden.

 

Druknekæden har fire led: uddannelse, adgang og advarsel, overvåg- 

ning og redning. Er alle fire led stærke, skabes gode forudsætninger 

for at kunne forebygge drukneulykker og skabe sikre rammer til alle 

typer af vandaktiviteter i bassin og åbent-vand. 

STRUKTUR
Dansk Svømmeunion har udviklet en ny struktur med certifikater og 

prøver til forskellige nøglepersoner med ansvar for vandsikkerhed 

ved bassin og åbent-vand. Indholdet i prøverne er tilrettelagt efter at 

træne og kontrollere nøglepersonens viden og færdigheder til at have 

ansvar for vandsikkerhed. Strukturen er delt op i forhold til bassin og 

åbent-vand, da der er stor forskel på, hvordan vandsikkerhed udføres i 

henholdsvis bassin og åbent-vand. For hvert område er der forskellige 

niveauer. Startniveauet er for undervisere og indeholder et basalt 

niveau for vandsikkerhed. Herefter følger Livredderniveauet, der er 

målrettet til at opfylde minimumsstandarden fra det Internationale 

Livredningsforbund ILS. Livredderniveauet retter sig til livreddere i liv- 

redningstjenester og dem, der ønsker et højt niveau for vandsikkerhed. 

Til vandsikkerhed ved bassin er der valgt to Bassin Livredderprøver. 

Det er gjort med henblik på at lette overgangen til den internationale 

standard, hvor de fysiske krav er skrappere. Dansk Svømmeunion 

håber, at mange bassinlivreddere vil se det som en interessant 

udfordring at komme på Bassinlivredder niveau 3 og opfylde den 

internationale minimumsstandard. I det følgende vil de enkelte  

certifikater blive gennemgået.

INDLEDNING

BASSIN ÅBENT-VAND

 

Kystlivredning

ILS International Livesaving Federation

ILS Bassin Livredderprøve
Bassinlivredder Niveau

3

Bassin Livredderprøve
Bassinlivredder Niveau

2

1

Bassin Underviserprøven
Bassinlivredder Niveau

Åbent-vand Underviserprøven
Åbent-vandlivredder Niveau

2

ILS Åbent-vand Livredderprøven
Åbent-vandlivredder Niveau

Kystlivredder - ILS

Åbent-vandlivredder - ILS
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Bassin Underviserprøven henvender sig til alle undervisere, som 

under viser ved bassiner, hvor der er en fungerende livrednings-

tjeneste, mens der undervises. Hvis der ikke er livreddere, som udfører 

opsyn i forbindelse med undervisningen, skal underviseren have en 

gyldig Bassin Livredderprøve.

 

Forudsætninger: Undervisere, som er fyldt 12 år, kan indstille sig til 

Bassin Underviserprøven.

 

Påklædning: Underviserprøven skal gennemføres i arbejdsuniform 

eller minimum shorts og T-shirt. Svømmebriller er ikke tilladt.

Dommer: En dommer med gyldig licens fra Dansk Svømmeunion  

kan dømme Dansk Svømmeunions Bassin Underviserprøve.

 

Certifikat: Certifikatet er kun gyldigt i det anlæg, som prøven er 

aflagt i under forudsætning af, at en livredder med gyldig Bassin 

Livredderprøve certifikat udfører livredningstjeneste, mens der 

undervises.

Efter bestået prøve sendes certifikatet via e-mail. Prøven kan betales 

med Dankort fra prøvetageren eller via faktura.

Gyldighed: Certifkatet er gyldigt et år.

 

Pris: 100 kr. (pr. 1. januar 2017)

 

INDHOLD I BASSIN UNDERVISERPRØVEN
Bassin Underviserprøven har tre dele: en formprøve, en redningsdel 

og en mundtlig eksamination. De tre dele præsenteres nærmere 

nedenfor.

1. FORMPRØVE
Udspring efterfulgt af 200 m svømning:

• Underviseren starter fra bassinkant eller startspringsskammel.

• De første 50 m skal svømmes med overblik og hovedet over vand. 

Maksimaltid på første 50 m er 1 min. 30 sek.

2. REDNINGSDEL
Redning af bevidstløs:

Udspring, skrådyk, opsamling, dyk fra vandtrædning, opsamling,  

25 m bjærgning, ophaling, hjerte-lunge-redning:

• Underviseren befinder sig ved bassinkant. En bjærgedukke er  

placeret i bassinets dybeste del 10 m fra livredderen. Et medie er 

klar i vandoverfladen.

• Livredderen springer i vandet og udfører skrådyk mod bjærgeduk-

ken. Dukken opsamles og slippes. Fra vandtrædning dykkes efter 

dukken igen. Efter opsamling slippes dukken igen, og mediet  

bjærges 25 m.

• Ved kanten udføres sikker aflevering, og mediet ophales med en 

hjælper. Bevidsthed og vejrtrækning kontrolleres på mediet, og 

hjerte-lunge-redning fremvises på genoplivningsdukke. Redningen 

afsluttes med stabilt sideleje.

Håndtering af nakkeskade:

• Underviseren fremviser håndtering af nakkeskade på et medie, som 

simulerer en skade på nakken ved at ligge livløst i vandoverfladen 

på lavt og dybt vand. Mediet er ved bevidsthed. 

• Underviseren demonstrerer et nakke-hoved-hold og strakte- arme-

hold med vending.

3. MUNDTLIG EKSAMINATION
Underviseren gennemgår procedurer for alarmering af livreddere i 

anlægget, placering af anlæggets genoplivningsudstyr og telefon til 

ekstern alarmering.

Underviseren diskuterer relevante foranstaltninger, som kan  

forebygge ulykker i forbindelse med undervisning.

BASSIN 
UNDERVISERPRØVEN
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Bassin Livredderprøven henvender sig til livreddere, der skal have 

ansvar for vandsikkerhed i svømmehaller og ved bassiner. En bestået 

Bassin Livredderprøve giver certifikat til at arbejde som livredder i 

det anlæg, prøven er aflagt i. Undervisere skal have Bassinlivred-

dercertifikat, hvis ikke der er livreddere på arbejde i anlægget, når der 

undervises. De fysiske krav i denne prøve er under den internationale 

standard fra ILS.

Forudsætninger: Alle, der er fyldt 17 år inden årets udgang, kan 

indstille sig til Bassin Livredderprøven.

Påklædning: Bassin Livredderprøven skal gennemføres med anlæg-

gets livredderuniform eller med minimum shorts og T-shirt. Svømme-

briller er ikke tilladt.

Dommer: En dommer med gyldig licens fra Dansk Svømmeunion  

kan dømme Dansk Svømmeunions Bassin Livredderprøve.  

Certifikat: Certifikatet gælder til det bassin, som prøven er aflagt i. 

En prøve kan overflyttes til et andet anlæg ved en grundig gennem-

gang af det andet anlæg. En prøve kan aldrig overføres til et anlæg, 

der har en dybere bassindybde end det bassin, hvor prøven er aflagt.

Efter bestået prøve sendes certifikatet via e-mail.  

Prøven kan betales med Dankort fra prøvetageren eller via faktura.

Gyldighed: Certifkatet er gyldigt et år.

Pris: 100 kr. (pr. 1. januar 2017)

INDHOLD I BASSIN LIVREDDERPRØVEN
Bassin Livredderprøven har fire dele: en anlægsdel, en formprøve, en 

redningsdel og en mundtlig eksamination. De fire dele præsenteres 

nærmere nedenfor.

1. ANLÆGSDEL
Fremvisning og gennemgang af sikkerhedsforanstaltningerne på 

anlægget.

Livredderen skal have et grundigt kendskab til:

• Alarmerings- og evakueringsplaner

• Placering af telefon til alarmering, ilt-udstyr, hjertestarter og andet 

sikkerhedsudstyr

• Specielle sikkerhedsforanstaltninger ved fx vipper, rutsjebaner, 

klatrevægge og tårne

• Sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af kemikalier – 

herunder klor og syre.

2.  FORMPRØVE
Udspring efterfulgt af 200 m svømning: 

• Livredderen starter fra bassinkant eller startspringsskammel.

• De første 50 m skal svømmes med overblik og hovedet over vand. 

Maksimaltid på første 50 m er 1 min. 30 sek.

To på hinanden følgende dykninger:

• En bjærgedukke er placeret på bassinets dybeste del ved bassin-

væg.

• Livredderen dykker fra vandtrædning og opsamler dukken. Efter 

optag slippes dukken. Inden for 60 sek. skal andet dyk påbegyndes.

• Efter anden opsamling bjærges dukken til nærmeste kant.

Formprøven viser om:

• Livredderen kan svømme.

• Livredderen har overskud i vand og kan dykke.

BASSIN 
LIVREDDERPRØVEN
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3.  REDNINGSDEL
Redning af panisk nødstedt:

• Livredderen befinder sig ved en overvågningsposition.

• Et panisk medie er i vandoverfladen 10 m fra bassinkant.

• Livredderen skal udføre redningen uden at komme i direkte  

kontakt med den nødstedte.

• Hjælpemidler og beroligende kommunikation bør anvendes.

Prøven viser, om livredderen kan udføre en redning af panisk  

svømmer og i den forbindelse kan:

• Bevare ro og overblik.

• Benytte en redningsmetode, som giver den største grad af  

sikkerhed for livredderen.

Redning af bevidstløs voksen i samarbejde med hjælper:

• Livredderen befinder sig ved en overvågningsposition.

• Et medie befinder sig forestillet bevidstløs i vandet ved en af  

bassinets endevægge.

• Livredderen udfører alarmering af hjælper og springer i vandet. 

Mediet bjærges 25 m, mens der holdes frie luftveje.

• Livredderen skal demonstrere kunstigt åndedræt i vand, indtil 

hjælperen er klar til at hjælpe med ophaling.

• Demonstrationen udføres ved kanten. Livredderen giver  

ind blæsninger på mediets pande.

• Hjælper skal assistere med redning og genoplivning. 

• Hjælper alarmerer, henter genoplivningsudstyr og assisterer med 

ophaling.

• Mediet ophales, og hjerte-lunge-redning med anlæggets  

genoplivningsudstyr demonstreres på voksendukke i samarbejde 

med hjælper.

• Redningen afsluttes med, at mediet lejres i stabilt sideleje.

Prøven viser livredderens evne til at:

• Bevare overblik og uddelegere arbejdsopgaver i en redningsaktion

• Bjærge en bevidstløs 25 m

• Give kunstigt åndedræt i vand (ved kant, mens der ventes på  

hjælper)

• Ophale med hjælper

• Udføre hjerte-lunge-redning i samarbejde med hjælper

• Bruge anlæggets genoplivningsudstyr i samarbejde med hjælper.

Redning af bevidstløst barn uden hjælper:

• Livredderen befinder sig ved bassinkant. En bjærgedukke er  

placeret i bassinets dybeste del 10 m fra livredderen.

• Et medie er klar i vandoverfladen.

• Livredderen springer i vandet og udfører skrådyk mod  

bjærgedukke. 

• Dukken opsamles. I vandoverfladen slippes dukken, og mediet 

bjærges til kanten, mens der holdes frie luftveje.

• Mediet ophales alene, og genoplivning startes på junior- eller  

spædbarnsdukke.

• Efter et minuts genoplivning udfører livredderen en forestillet 

alarmering til Alarmcentralen og henter genoplivningsudstyr.

• Redningen afsluttes med stabilt sideleje efter minimum to minut-

ters yderligere genoplivning, hvor anlæggets genoplivningsudstyr 

benyttes.

Prøven viser livredderens evne til at:

• Dykke, opsamle, bjærge og ophale

• Udføre hjerte-lunge-redning alene og uden genoplivningsudstyr

• Alarmere Alarmcentralen på korrekt tidspunkt ved drukneulykker, 

hvor en person har hjertestop som følge af iltmangel, og der ikke er 

hjælpere til stede

• Udføre hjerte-lunge-redning alene ved hjælp af anlæggets  

genoplivningsudstyr.

Håndtering af nakkeskade:

• Livredderen fremviser håndtering af nakkeskade på et medie,  

som simulerer en skade på nakken ved at ligge livløst i vand- 

overfladen på lavt og på dybt vand. Mediet er ved bevidsthed.

• Livredderen demonstrerer et nakke-hoved-hold og strakte- arme-

hold med vending. 

• Håndtering af nakkeskader diskuteres.

Prøven viser livredderens evne til at:

• Hjælpe en person med skade på nakken, indtil professionelt  

redningsmandskab ankommer.

 

4. MUNDTLIG EKSAMINATION
Livredderen svarer mundtligt på spørgsmål omkring førstehjælp til 

skader, der kan opstå i anlægget (faldskader, blødninger, hedeslag, 

kramper m.m.). Overhøringen kan desuden berøre genoplivning og 

brug af anlæggets genoplivningsudstyr.

Prøven viser, om livredderen er forberedt på de forskellige typer  

ulykker, der kan ske ved bassiner.
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ILS Bassin Livredderprøven henvender sig til livreddere, der skal  

have ansvar for vandsikkerhed i svømmehaller og ved bassiner.  

En bestået ILS Bassin Livredderprøven giver certifikat til at arbejde 

som livredder i det anlæg, prøven er aflagt i. Undervisere skal have 

Bassinlivredder certifikat, hvis der ikke er livreddere på arbejde i 

anlægget, når der undervises. Kravene i denne prøve overholder 

minimumsstandarden fra ILS til bassinlivreddere, og certifikatet er 

akkrediteret til ILS Pool Lifeguard. ILS står for International Life 

Saving Federation.

Forudsætninger: Alle, der er fyldt 18 år inden årets udgang, kan 

indstille sig til ILS Bassin Livredderprøven. Derudover skal prøvetager 

være indehaver af førstehjælpscertifikat svarende til som minimum 

ERC BLS/AED Provider eller DFR Førstehjælp ved hjertestop.

Påklædning: ILS Bassin Livredderprøven skal gennemføres med 

anlæggets livredderuniform eller med minimum og T-shirt.  

Svømmebriller er ikke tilladt. I Formprøven kan udspring + 400 meter 

svømning og dyk gennemføres uden uniform, og svømmebriller er 

tilladt.

Dommer: En dommer med gyldig licens fra Dansk Svømmeunion  

kan dømme Dansk Svømmeunions ILS Bassin Livredderprøve.

Certifikat: Efter bestået prøve sendes certifikatet via e-mail.  

Prøven kan betales med Dankort fra prøvetageren eller via faktura. 

Gyldighed: Certifikatet er gyldigt et år.

Pris: 125 kr. (pr. 1. januar 2017)

1. ANLÆGSDEL
Fremvisning og gennemgang af sikkerhedsforanstaltningerne  

på anlægget.

Livredderen skal have et grundigt kendskab til:

• Alarmerings- og evakueringsplaner

• Placering af telefon til alarmering, ilt-udstyr, hjertestarter og andet 

sikkerhedsudstyr

• Specielle sikkerhedsforanstaltninger ved fx vipper, rutsjebaner, 

klatrevægge og tårne.

2. FORMPRØVE
Nødflyt:

• Livredderen udfører 25 m nødflyt af en person mellem 75 - 80 kg. 

Udspring efterfulgt af 400 m svømning under 8 min.: 

• Livredderen starter fra bassinkant eller startspringsskammel.  

De første 50 m skal svømmes med overblik og hovedet over vand. 

Maksimaltid på første 50 m er 50 sek.

• Direkte efter de 400 m udfører livredderen fra vandtrædning et  

dyk efter en dukke i dybeste ende af bassinet. 

Dyk:

• Der foretages 1 længdedyk på 25 m. I bassinets dybeste ende er der 

placeret 3 objekter med 5 m afstand mellem hinanden, der hentes.

 

Formprøven viser om:

• Livredderen kan svømme.

• Livredderen har overskud i vand og kan dykke.

3. REDNINGSDEL
Redning af panisk nødstedt:

• Livredderen befinder sig ved en overvågningsposition.

• Et panisk medie er i vandoverfladen 10 m fra bassinkant.

• Livredderen skal udføre redningen uden at komme i direkte kontakt 

med den nødstedte.

• Hjælpemidler og beroligende kommunikation bør anvendes.

Prøven viser, om livredderen kan udføre en redning af panisk  

svømmer og i den forbindelse kan:

• Bevare ro og overblik

• Benytte en redningsmetode, som giver den største grad af  

sikkerhed for livredderen.

Redning af bevidstløs voksen i samarbejde med hjælper:

• Livredderen befinder sig ved en overvågningsposition.

• Et medie befinder sig forestillet bevidstløs i vandet ved en af  

bassinets endevægge.

• Livredderen udfører alarmering af hjælper og springer i vandet. 

Mediet bjærges 25 m, mens der holdes frie luftveje.

• Livredderen skal demonstrere kunstigt åndedræt i vand, indtil  

hjælperen er klar til at hjælpe med ophaling.

• Demonstrationen udføres ved kanten. Livredderen giver  

indblæsninger på mediets pande.

ILS BASSIN 
LIVREDDERPRØVEN
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• Hjælper skal assistere med redning og genoplivning. Hjælper  

alarmerer, henter genoplivningsudstyr og assisterer med ophaling.

• Mediet ophales, og hjerte-lunge-redning med anlæggets gen- 

opliv  ningsudstyr demonstreres på voksendukke i samarbejde  

med hjælper.

• Redningen afsluttes med, at mediet lejres i stabilt sideleje.

Prøven viser livredderens evne til at:

• Bevare overblik og uddelegere arbejdsopgaver i en redningsaktion

• Bjærge en bevidstløs 25 m

• Give kunstigt åndedræt i vand (ved kant, mens der ventes på hjælper)

• Ophale med hjælper

• Udføre hjerte-lunge-redning i samarbejde med hjælper

• Bruge anlæggets genoplivningsudstyr i samarbejde med hjælper.

Redning af bevidstløst barn uden hjælper:

• Livredderen befinder sig ved bassinkant. En bjærgedukke er  

placeret i bassinets dybeste del 10 m fra livredderen.

• Et medie er klar i vandoverfladen.

• Livredderen springer i vandet og udfører skrådyk mod bjærgedukke. 

Dukken opsamles.

• I vandoverfladen slippes dukken, og mediet bjærges til kanten,  

mens der holdes frie luftveje.

• Mediet ophales alene, og der påbegyndes genoplivning til barn.

• Efter et minuts genoplivning udfører livredderen en forestillet  

alarmering til Alarmcentralen og henter genoplivningsudstyr.

• Redningen afsluttes med stabilt sideleje efter minimum to  

minutters yderligere genoplivning, hvor anlæggets genoplivnings-

udstyr benyttes.

Prøven viser livredderens evne til at:

• Dykke, opsamle, bjærge, ophale og nødflytte

• Udføre hjerte-lunge-redning alene og uden genoplivningsudstyr

• Alarmere Alarmcentralen på korrekt tidspunkt ved drukneulykker, 

hvor en person har hjertestop som følge af iltmangel, og der ikke er 

hjælpere til stede

• Udføre hjerte-lunge-redning alene ved hjælp af anlæggets  

genoplivningsudstyr.

Håndtering af nakkeskade:

• Et medie simulerer en skade på nakken ved at ligge livløst i  

vandoverfladen på lavt vand og dybt vand. Mediet er ved bevidsthed.

• Livredderen demonstrerer et nakke-hoved-hold og strakte- arme-hold 

med vending. 

• Håndtering af nakkeskader diskuteres.

Prøven viser livredderens evne til at hjælpe en person med skade på 

nakken, indtil professionelt redningsmandskab ankommer.

4. MUNDTLIG EKSAMINATION
Livredderen svarer mundtligt på spørgsmål omkring førstehjælp til 

skader, der kan opstå i anlægget (faldskader, blødninger, hedeslag, 

kramper m.m.). Overhøringen kan desuden berøre genoplivning og brug 

af anlæggets genoplivningsudstyr.
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Åbent-vand Underviserprøven henvender sig til undervisere og 

vejledere, som gennemfører vandaktiviteter i åbent-vand, herunder 

sejladsaktiviteter og badeudflugter til stranden. Herudover henvender 

Åbent-vand Underviserprøven sig til personer, der dyrker aktiviteter 

på åbent-vand. Det kan være søspejdere, surfere, kano- og kajakroere, 

triatleter og åbent-vandsvømmere.

Forudsætninger: Alle, der er fyldt 18 år inden årets udgang, kan 

indstille sig til Åbent-vand Underviserprøven. Derudover skal  

prøvetager være indehaver af førstehjælpscertifikat svarende til  

som minimum ERC BLS/AED Provider eller DFR Førstehjælp ved 

hjertestop.

Påklædning: Åbent-vand Underviserprøven skal gennemføres i  

våddragt eller lignende beskyttelse mod kulde i åbent-vand.  

Svømmebriller og/eller dykkermaske er tilladt.

Dommer: En dommer med gyldig licens fra Dansk Svømmeunion  

kan dømme Dansk Svømmeunions Åbent-vand Underviserprøve.

Certifikat: Efter bestået prøve sendes certifikatet via e-mail.  

Prøven kan betales med Dankort fra prøvetageren eller via faktura. 

Gyldighed: Certifikatet er gyldigt et år.

Afvikling: Afvikles i åbent-vand. 

Pris: 125 kr. (pr. 1. januar 2017)

Afvikling:  

Afvikles i åbent-vand. Våddragt og svømmebriller er tilladt.

• 200 m svømning

- Minimum 50 m polocrawl.

• To på hinanden følgende dykninger

- Minimum dybde 2 m opsamle let anker for enden af reb til bøje.

• Redning af panisk nødstedt 15 m fra land ved hjælp af  

flydemiddel

• Redning af træt svømmer 50 m fra land ved hjælp af board

- Padle til land ved fælles hjælp.

• Redning af bevidstløs svømmer 50 m fra land ved hjælp af  

flydemiddel

•	 Ophaling	eller	nødflytning	med	hjælper,	påbegyndelse	af	HLR,	

afsluttes med stabilt sideleje

• Håndtering af nakkeskade

- Et medie simulerer en skade på nakken ved at ligge livløst i  

vandoverfladen på lavt vand. Mediet er ved bevidsthed.

- Livredderen demonstrerer et nakke-hoved-hold på mediet eller 

stabiliserer - i samarbejde med hjælpere - mediet ved hjælp af 

spineboard. 

- Håndtering af nakkeskader diskuteres.

• Mundtlig overhøring i strandforhold og sikkerhedsforanstalt-

ninger ved aktiviteter i åbent-vand

ÅBENT-VAND 
UNDERVISERPRØVEN
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ILS Åbent-vand Livredderprøven opfylder minimumskriterierne til 

ILS Beach Lifeguard, og certifikatet er akkrediteret af ILS som står 

for International Life Saving Federation. Prøven henvender sig til de 

personer, der skal arbejde som livredder i en livredningstjeneste og 

de nøglepersoner, der ønsker et højt niveau for vandsikkerhed ved 

åbent-vand.

Forudsætninger: Alle, der er fyldt 18 år inden årets udgang, kan 

indstille sig til ILS Åbent-vand Livredderprøven. Derudover skal 

prøvetager være indehaver af førstehjælpscertifikat svarende til  

som minimum ERC BLS/AED Provider eller DFR Førstehjælp ved 

hjertestop.

Påklædning: ILS Åbent-vand Livredderprøven skal gennemføres 

i våddragt eller lignende beskyttelse mod kulde i åbent-vand.  

Svømmebriller og/eller dykkermaske er tilladt.

Dommer: En dommer med gyldig licens fra Dansk Svømmeunion kan 

dømme Dansk Svømmeunions ILS Åbent-vand Livredderprøve.

Certifikat:	Efter bestået prøve sendes certifikatet via e-mail.  

Prøven kan betales med Dankort fra prøvetageren eller via faktura. 

Gyldighed: Certifkatet er gyldigt et år.

Afvikling: Afvikles i åbent-vand. 

Pris: 125 kr. (pr. 1. januar 2017)

1. FORMPRØVE BASSIN
• Bassindelen afvikles i en sammenhæng og skal være afviklet inden 

for 60 min.

• 400 m fri på maksimalt 7,5 min. (de første 200 m skal svømmes  

på maksimalt 3,5 min.)

• 25 m polocrawl efterfulgt af 25 m undervandssvømning på  

maksimalt 50 sek.

• 150 m bjærgning på maksimalt 5 min. (bjærgning af bjærgedukke 

fyldt med vand – ca. 70 kg)

• 25 m nødflytning af dukke eller person (75-80 kg).

2. FORMPRØVE ÅBENT-VAND
• Åbent-vanddelen kan afvikles opdelt og over flere dage

• 3x200 (200 m løb + 200 m svøm + 200 m løb) maksimalt 8 min.  

– uden ABCT; svømmebriller er tilladt

• Svømme 1000 m med ABCT

• Dykke 4 m vertikalt med ABC og opsamle dukke

• Svømme 50 m polocrawl og efterfølgende bjærge bevidstløs 50 m 

med direkte kontakt – uden ABCT; svømmebriller tilladt

3. REDNINGSDEL
Redningsdelen udføres med udgangspunkt i at simulere realistiske 

scenarier og er opdelt i redninger med udstyr og redninger uden 

udstyr. I nogle delprøver indgår en hjælper. Genoplivningsudstyr 

anvendes, såfremt det er til rådighed. 

Generelle forhold ved alle redninger

Livredderen skal udføre en pejling til den nødstedte med henblik på 

at kunne finde den position, hvor nødstedte sidst bliver/blev set i det 

tilfælde, at nødstedte forsvinder. Valget af pejlemetode afgøres af 

livredderen med udgangspunkt i situationen, de lokale forhold og det 

udstyr, der er til rådighed.

 

Redning med udstyr

Redning med redningsmetoden KAST:

Livredderen udfører en redning af træt svømmer ved hjælp af KAST 

redningsmetoden. Nødstedte er placeret minimum 10 m fra land. 

Kastegenstand kan være redningskrans, reb eller andet relevant for 

LR.

Redning med redningsmetoden BJÆRG

Redning med ABCT:

1. Træt svømmer 150 m fra land:

 Livredderen befinder sig ved overvågningsposition og observerer 

nødstedte, hvorefter LR kalder på hjælp. En hjælper overvåger 

situationen. LR udfører pejling og anlægger ABCT og svømmer  

til nødstedte. Nødstedte vurderes i sikker afstand, og LR  

kommunikerer til nødstedte. LR anlægger redningstorpedo og 

bjærger nødstedte til land.

ILS ÅBENT-VAND 
LIVREDDERPRØVEN
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2. Bevidstløs svømmer 75 m fra land:

 Livredderen befinder sig ved overvågningsposition og observerer  

nødstedte, hvorefter LR kalder på hjælp. En hjælper udfører alar-

mering til 1-1-2 og fremskaffer genoplivningsudstyr. LR udfører 

pejling og anlægger ABCT og svømmer til nødstedte. Nødstedte 

vurderes i sikker afstand, og LR anlægger redningstorpedo. Der 

undersøges for bevidsthed og vejrtrækning. Nødstedte er bevidstløs 

uden normal vejrtrækning, og livredderen giver 5 indblæsninger. 

Nødstedte bjærges til land, og der gives IWR under bjærgning hvis 

muligt. I samarbejde med hjælper nødflyttes nødstedte til land, og 

der påbegyndes hjerte-lunge-redning i samarbejde med hjælper. 

Genoplivningsudstyr anvendes, såfremt det er til rådighed.

Redning med redningsmetoden SEJL

Redning med rescueboard eller SUP:

1. Træt svømmer 200 m fra land:

 Livredderen befinder sig ved overvågningsposition og observerer 

nødstedte, hvorefter LR kalder på hjælp. En hjælper overvåger  

situationen. LR udfører pejling og padler til nødstedte. Nødstedte 

vurderes i sikker afstand, og LR kommunikerer til nødstedte.  

LR guider nødstedte op på boardet og padler nødstedte til land. 

Nødstedte kan hjælpe til i redningen.

2. Bevidstløs svømmer 100 m fra land:

 Livredderen befinder sig ved overvågningsposition og kalder på 

hjælp. Der er ingen hjælper til rådighed. LR udfører alarmering til 

1-1-2 og placerer genoplivningsudstyr, hvor nødstedte forventes  

at komme til land. LR udfører pejling og padler mod nødstedte 

og vurderer i sikker afstand den nødstedte. Der undersøges for 

bevidsthed og vejrtrækning. Nødstedte er bevidstløs uden normal 

vejrtrækning, og livredderen giver 5 indblæsninger. LR ophaler 

nødstedte til board og bjærger nødstedte til land. Der udføres  

nødflytning uden hjælper fra board til land, og LR påbegynder 

hjerte-lunge-redning med genoplivningsudstyr.  

Genoplivningsudstyr anvendes, såfremt det er til rådighed.

 Tidspunkt for alarmering, når LR er alene, diskuteres.

Scenarier

Forsvundet person – eftersøgning:

Livredderen befinder sig ved overvågningsposition. Scenariet startes 

med, at et (synligt) objekt, der kan synke, kastes i vandet på 1-4 m 

dybde. LR pejler til stedet, hvor objektet forsvandt, alarmerer 1-1-2 

og igangsætter en eftersøgning. Der kan anvendes ABCT, SUP eller 

board. På lavt vand kan eftersøgning udføres uden udstyr eventuelt 

med eftersøgningskæder. Vanddybde og afstand fra objekt til LR 

vælges af dommer i forhold til at give LR realistisk mulighed for at 

finde objekt. Prøve kan bestås uden at finde objekt.

  

Nakkeskade:

Et medie simulerer en skade på nakken ved at ligge livløst i vandover-

fladen på lavt vand. Mediet er ved bevidsthed.

Livredderen demonstrerer en vending ved hjælp af strakte-arme-

hold-med-vending, og mediet stabiliseres. I samarbejde med hjælpere 

nødflyttes mediet ved hjælp af spineboard, såfremt spineboard er til 

rådighed. Håndtering af nakkeskader diskuteres.

Ukendt scenarie:

Livredderen befinder sig ved overvågningsposition, og der gennem-

føres et relevant redningsscenarie med det udstyr, der er til rådighed. 

Livredderen må ikke kende scenariets indhold på forhånd. 

Redning uden udstyr

Redning af panisk nødstedt ved hjælp af redningsmetoden TAL: 

Livredder befinder sig i vandet i nærheden af en panisk nødstedt.  

LR benytter redningsmetoden TAL til at redde nødstedte til land  

eller hen til en båd/board. Under redningen demonstrerer LR en 

undvigemanøvre, da nødstedte forsøger at gribe fat i LR.

Teoriundervisning og teoriprøve/mundtlig eksamination

Følgende kapitler fra grundbogen ”Livredning … håndbogen til alle 

med interesse for vand og sikkerhed” skal indeholdes i teoriunder-

visning:

LIVREDNING FOR ALLE: 
Drukneulykker i Danmark

Vandforhold

Forholdsregler ved vandaktiviteter

Selvredning

Redningsaktion

Redningsmetoder

Bjærgeteknik

Dykketeknik

Nødflytning fra vand til land

Armsignaler og pejling

Genoplivning 

Alarmering

LIVREDNING I SKOLE, FRITID OG KLUB
Ansvar og sikkerhed

LIVREDNINGSTJENESTE
Overvågning og drukning

Udvidede redningsmetoder

Udvidet genoplivning

Standardprocedure for redningsaktioner

Der skal afvikles mundtlig eller skriftlig teoriprøve.

Teoriprøven bliver udstedt af Dansk Svømmeunion; prøven revideres 

en gang årligt og opfylder kriterier til ILS Beach Lifeguard. Den  

enkelte organisation kan vælge at tilføje spørgsmål til teoriprøven.

OVERSIGT OVER FORKORTELSER
LR –  Livredder

ABCT –  Maske, snorkel, finner og torpedo

SUP  –  Stand up paddel board

IWR –  In water resuscitation

ERC  – European Resuscitation Council 

DFR  –  Dansk Førstehjælpsråd

BLS  –  Basic Life Support

AED  –  Automated external defibrillator (Hjertestarter)

ILS  –  International Life Saving Federation
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Dansk Svømmeunion udgiver bogen: Livredning – Håndbogen 

til alle med interesse for vand og sikkerhed. Bogen er grund-

bog for alle med interesse for vand og sikkerhed og beskriver den 

viden og de færdigheder, der er nødvendige for at kunne udføre 

vandsikkerhed med succes. For prøvetagere til Livredderprøver 

og Livredderdommere indeholder bogen det obligatoriske  

pensum. 

Bogen bestilles i webshop på www.svoem.org.

GRUNDBOG FOR ALLE MED INTERESSE 
FOR VAND OG SIKKERHED

9 788798 862116

Vand og sikkerhed 

Danskerne er en nation af vand-
hunde. Vand giver utrolig mange 
glæder, men kan også  være far-
ligt. Og det koster desværre hvert 
år menneskeliv. Ved du hvordan 
vand og sikkerhed kan gå hånd i 
hånd? Denne bog henvender sig til 
forældre, undervisere, livreddere 
og andre med interesse for at skabe 
trygge oplevelser med vand.

Livred
n

in
g

 ... håndbogen til alle m
ed interesse for vand og sikkerhed  

ISBN 978-87-988621-1-6  

Livredningsbogen er udviklet i samarbejde med  

Livredning
... håndbogen til alle  

med interesse for vand og sikkerhed 
2. udgave
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LIVREDDERDOMMER

LIVREDDERDOMMER
Afvikling af Dansk Svømmeunions vandsikkerhedsprøver skal altid 

ske sammen med en godkendt Livredderdommer med licens til den 

prøve, der afvikles. Livredderdommeren sikrer, at alle retningslinjer 

følges og indberetter prøven til Dansk Svømmeunion. Efterfølgende 

bliver der udstedt certifikat. Strukturen for Livredderdommere er  

som følger.

LIVREDDERDOMMERSTRUKTUR
Der er to typer Livredderdommere: Bassinlivredderdommer og 

Åbent-vandlivredderdommer. Til hver type er der en separat  

uddannelse. Begge uddannelser starter med et instruktørkursus i 

basal genoplivning og brug af AED. Dette kursus er certificeret af 

Europæisk Råd for Genoplivning ERC. Efterfølgende er der en dag  

med de specifikke prøver til henholdsvis bassin og åbent-vand.  

ILS Bassin Livredderprøven kan bedømmes af Bassinlivredder- 

dommere med gyldig Bassin Livredderprøve. Med henblik på at  

kunne udvikle sig fra Bassinlivredderdommer til Åbent-vand- 

livredderdommer og omvendt er der 1 dags efteruddannelseskurser  

i henholdsvis åbent-vandprøver for Bassinlivredderdommere og 

bassinprøver for Åbent-vandlivredder dommere.

 

Kursusdatoer for Livredderdommerkursus findes i aktivitets-

kalenderen på www.svoem.org.

Profilen for Livredderdommere er kendetegnet ved følgende nøgleord:

• Engagement, ønsker at højne vandsikkerhed

• Kyndighed i vandsikkerhed

• Undervisningskompetence.

Kystlivredning

BASSIN ÅBENT-VAND

Bassinlivredder
Dommerkursus

1 dag ERC intruktør
1 dag Bassinprøver

Kan dømme bassin niveau

Åbent-vandlivredder 
Dommerkursus

1 dag ERC intruktør
1 dag Åbent-vandprøver

Kan dømme Åbent-vand niveau1 dag 
Åbent-vandprøver

1 dag 
Bassinprøver

Åbent-vand niveau 2 
prøve aflægges

Kan dømme Åbent-vand niveau

1

2

3

1

1

2 Instruktør

ERC: Europæiske Råd for Genoplivning
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SAMARBEJDSPARTNERE
Dansk Svømmeunion har indgået samarbejdsaftaler med en række 

organisationer på vandsikkerhedsområdet. Det har skabt en unik 

mulighed for at etablere et samarbejde om fælles prøver og standard-

er for vandsikkerhed. Samtidig er der skabt grobund for en demokrati-

sering af vandsikkerhed, hvor øget tilgængelighed til at kunne 

afvikle vandsikkerhedsprøver i klubber og hos private aktører gør det 

muligt at udbrede særligt åbent-vandlivredning til en større gruppe 

af nøglepersoner. I det følgende er de relevante samarbejdspartnere 

listet.

Blandt de nedenstående organisationer er der opbakning til  

Dansk Svømmeunions nye struktur for prøver til vandsikkerhed.  

Alle de listede organisationer har i foråret 2016 fået uddannet 

Åbent-vandlivredderdommere og er i 2017 klar til at kunne afvikle 

vandsikkerhedsprøver i åbent-vand under certificering af  

Dansk Svømmeunion.

Ønskes uddybende information kan der rettes henvendelse til Dansk Svømmeunion ved

Caroline Kleemann Falster Kristine Mørch Schou Michael Iwersen
Udviklingskonsulent Udviklingskonsulent Uddannelsesleder TrygFonden Kystlivredning
ck@svoem.dk ks@svoem.dk miw@svoem.dk 
Telefon 44 39 44 80 Telefon 44 39 44 54 Telefon 44 39 44 64

KONTAKT

Livredningstjenester

- TrygFonden Kystlivredning

- Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste

- Team Bade Københavns Kommune

Livredderklubber

- Københavns Livredderklub – KLK

- Nordkysten Kystlivredderklub

- Cold Hawaii Kystlivredderklub

Idrætsorganisationer

- DGI

Private aktører

- Board Up North

- Safety Group
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