Minimum Sjukvårdsberedskap vid Isbana/ Backe
Sjukvårdskrav:

Organiserad
träning

Utse
Underrätta Underrätta Läkare Ambulans som innehar
säkerhets- SOS Alarm närmaste
Socialstyrelsens
chef
Akutsjukhus
godkännande avsett och
utrustat för
ambulanssjukvård och
transport av sjuka och
skadade.
Övrigt gäller alarmering till
SOS Alarm.
X
X
X

Akutsjuksköterska med erfarenhet av
prehospital akutsjukvård med skriftlig
delegering av läkare samt adekvat
medicinsk utrustning, minimum Svemo
checklista. Medicinsk ansvarig avgör övrig
bemanning. Evenemangsambulans alt
sjukvårdsrum för undersökning/
behandling av patient är obligatoriskt.
Övrigt gäller alamering till SOS Alarm.
X

Sjuksköterska (leg)
med adekvat medicinsk
utrustning, minimum
Svemo checklista.
Övrigt gäller alarmering
till SOS Alarm.

Sjukvårdslag består
av minimum 2
sjukvårdare per lag.
Läkare och/eller
sjuksköterska kan
ingå som del i ett
sjukvårdslag.

Sjukvårds- Sjukvårdsberedskap vid träning
rum rekom- utom tävling: Bår samt adekvat
menderas sjukvårdsutrustning ska finnas
vid banan på uppmärkt plats.
Säkerhetsföreskrifter
kompletteras med klubbens
speciella säkerhetsföreskrifter.
Övrigt gäller alarmering till SOS
Alarm
X
X

Transport av skadad
förare inom
banområdet t.ex:
sjukvårdsfordon,
terränggående
4-hjuling + släp alt.
Snöskoter + släde.
Arrangerande klubb
tillhandahåller.
Rekommenderas

Nationell tävling

X

X

X

X

X

X

Rekommenderas

SM Solo/
SM Sidvagn

X

X

X

X

X

X

Rekommenderas

Medicinsk utrustning (minimum)
Medicinsk utrustning och läkemedel för prehospitalt omhändertagande skall finnas tillgängligt inom tävlingsområdet om ej ambulans finns på plats.
Obligatorisk utrustning på banan/eller i sjukvårdsfordon är följande:
Syrgas, Defibrillator, Pulsoximeter, Intubationsutrustning alternativt Larynxmask, Rubens blåsa, Pockert mask, Scop-bår eller spineboard med fixationsutrustning,
Nackkrage i olika storlekar, Fraktursplintar, Sårrengöringsmedel, Första förband och Tourniqet, Utrustning för snabbt öppnande av kläder och skydd (klädsax), Scut eller motsvarande,
Utrustning för Intravenös vätsketillförsel, Adekvata läkemedel enligt lokal ambulansrutin per delegation av ansvarig läkare.

Bilaga A

Nedanstående utrustning ska finnas för sjukvårdspersonalens och andras säkerhet vid ingripande på banan:
Enhetliga signalvästar för sjukvårdspersonal med funktion (läkare, sjuksköterska, sjukvård) tydligt tryckt på fram och baksida
Radiokommunikationsutrustning mellan sjukvård och tävlingsledning för snabb information om avgörande beslut samt t.ex. transporter på bana, avbrytande av tävling

