
Arbetsbeskrivning för sjukvårdspersonal vid tävling 
 

Inför tävling 

• Kolla att sjukvårdsväska innehåller det du behöver, exempelvis: 
o Dauerlindor  
o Sporttejp 
o Första förband 
o Plåster 
o Kompresser 
o Natriumklorid 
o Sax  
o  Is, kylpåsar eller liknande 
o Undersökningshandskar 

• Kolla att arrangören märkt ut ordentligt var sjukvårdaren finns 
• Kolla om det finns filtar eller matta att ligga på eller en stol där skadad tävlande kan 

sitta. 

Under tävling 

• Som ansvarig sjukvårdare är det inte tillåtet att själv tävla eller coacha utan man ska 
ha uppsikt över tävlingsmattorna och vara tillgänglig på vid sin plats ifall någon söker 
sjukvårdare under tävlingsdagen 

• Var närvarande och observant på vad som händer på mattorna 
• Vid akutfall larma 112  
• Ge första hjälpen vid behov 
• Bedöm och behandla skador  
• Hänvisa vidare till akutsjukvård, vårdcentral eller egenvård enligt behov utifrån din 

bedömning 
• Dokumentera sjukvårdande insatser samt hänvisning till fortsatt vård 

Efter tävling 

• Journalför din dokumentation i enlighet med gällande lagstiftning 
• Rapportera in eventuella skador till förbundet 

 

 

 



Ansvar för sjukvårdspersonal vid tävling när 
föreningen inte är vårdgivare 
Här följer en kort sammanfattning av Socialstyrelsens rapport ”Hälso- och sjukvårdspersonal 
som arbetar i ideella föreningar”. Den beskriver ditt ansvar som sjukvårdspersonal vid tävling 
i enlighet med gällande lagstiftning.  

Vad gäller om vår förening inte är en vårdgivare? 

Om den ideella föreningen inte är en vårdgivare behöver den inte tillämpa hälso- och 
sjukvårdens regelverk, HSL. 

Ditt ansvar som sjukvårdare vid arbete i ideella föreningar 

Du som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har alltid ett personligt yrkesansvar. Det 
innebär bland annat att arbetet ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet.  

Hälso- och sjukvårdspersonal räknas inte som vårdgivare och har inte heller ett 
vårdgivaransvar (6 kap. 1–2 §§ patientsäkerhetslagen).  

När måste journal föras?  
När det är fråga om enklare åtgärder som lika gärna kan utföras av någon som inte har 
särskilda medicinska kunskaper, till exempel sätta på ett plåster eller linda, behövs som regel 
ingen journalföring. Det är när du börjar agera i din yrkesroll och när insatserna övergår till 
vård av patient som du är skyldig att föra journal. Du måste själv bedöma när det är fråga om 
vård av patient och när du har skyldighet att föra journal (3 kap. 1 § och 3 § 
patientdatalagen). 

Var för du journal i ideell verksamhet?  

Det finns inte några regler om var journalen ska föras. Journalen kan föras i pappersform 
eller elektroniskt.  

Hur ska journalen förvaras?  
När det inte finns någon vårdgivare ansvarar du för att journalerna hanteras och förvaras så 
att obehöriga inte får tillgång till dem. En journalhandling ska bevaras minst tio år (1 kap. 2 § 
och 3 kap. 17 § patientdatalagen). 

Vårdskador 

Rapporteringsskyldigheten för vårdskador eller risk för vårdskador gäller inte när det inte 
finns någon vårdgivare att rapportera till (6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen). 

 

Läs gärna vidare här på Socialstyrelsens hemsida. 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20203/2016-6-3.pdf 


