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Olycksfall eller akut insjuknande 

 
Karlskoga Sportdykarklubb, KSDK, bedriver verksamhet för barn, ungdom och vuxna. 

Klubben har följande verksamheter: fridykning, sportdykning och fensim. 

 

KSDK är medlem i Sveriges Sportdykarförbund, SSDF. I och med det är vi anslutna till 

Sveriges Riksidrottsförbund, RF.  

 

När sportdykarklubben är ute på läger finns det alltid med första hjälpen material. Materialet 

ses alltid över innan avresa, om det behöver kompletteras. Det är klubbens Säkerhetsombud 

eller en materialvårdare som ser över materialet vid tillfälle mellan lägertillfällena. Första 

förbandsväskan plomberas efter att den har kontrollerats. Personen som gjort det signerar och 

skriver datum för tillfället när det gjotdes.  

 

Är det fridykarläger finns det alltid vuxna med som har grundläggande kompetens för att ta 

hand om ungdomarna. Det är även uppgjort var väskan ska finnas. När sportdykning sker är 

det minst en dykledare med. Dykledaren har utbildning i första hjälpen och förbandsläggning.  

 

Det skrivs alltid i inledning på lägret en anhöriglista som lägersamordnaren tar hand om, och 

förvarar den på säker plats. Listan kan vid behov lämnas över till myndighet om det behövs 

för att de ska underrätta anhöriga. Eller att klubbens använder sig av de aktuella uppgifterna 

för underrätta närmast anhörig vid lindriga olycksfall. Mobiltelefon finns alltid med för att 

kunna larma 112 vid allvarligare skada och brådskande fall. I klubbens stora båt finns även en 

VHF. Kunskap om att använda VHF:en finns hos de som får köra den båten, för klubben har 

som policy att de som kör den stora båten ska ha förarbevis och i den ingår det hantering av 

VHF:en. 

 

Vid allvarliga olyckor samlas vi efter och pratar om händelsen. Vad hände och varför? Kunde 

vi gjort något annorlunda för att undvikit det som hände? Alla pratar med alla och vi låter alla 

som vill få komma till tals. Vi informerar de som varit med om händelsen vad som hänt för att 

undvika missförstånd.  
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