
 

RUTINER VID  
AVSUTTNA OLYCKSFALL 
Vi delar in olycksfall i tre grupper beroende på olyckans karaktär

Enklare olycksfall = person som exvis blivit biten, trampad, klämd av en 
häst men som mår förhållandevis bra, och endast behöver enklare 
omplåstring. 

1. Se till att personen flyttas i säkerhet från hästen och tas med till en lugn 

plats, exvis personalkök eller stallkontor.  

2. Hjälp eleven att tvätta rent ev sår, kyla svullnad osv. 

3. Sätt på ev plåster, bandage. 

4. Kontrollera att eleven mår bra i övrigt, andas bra, och känns lugn.  

5. Skriv upp incidenten på listan på stallkontoret.
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Olycksfall med skada ev. sjukhusbesök som följd 

1. Se till att personen flyttas i säkerhet från hästen och tas med till en lugn 
plats, exvis personalkök eller stallkontor. 

2. Är det armbrott, handledsbrott, sårskada etc så kan eleven nästan alltid 
flyttas till annan plats. Om ni bedömer att personen ej kan flyttas, se till att 
flytta på hästar och människor runtomkring personen. 

3. Hjälp personen att tvätta rent ev sår, kyla svullnad, Sätt på ev plåster, 
bandage 

4. Kontrollera att personen mår bra i övrigt, andas bra, är ”klar i huvudet” och 
kan svara på enkla frågor, spänn upp ev hjälm/säkerhetsväst. 

5. Om den skadade inte har föräldrar närvarande så är det viktigt att dessa 
kontaktas om den skadade inte är myndig. Rekommendera personen alt 
målsman om att uppsöka sjukhus om du bedömer att skadan behöver 
kontrolleras ytterligare. Bättre att åka till sjukhus en gång för mycket. 

6. Se till att du kontaktar den drabbade/föräldrar senare under dagen för att 
höra hur det gått, alternativt be dem ringa upp dig när de träffat läkaren för 
att tala om hur det gått. 

7. Informera Gabbi om att olyckan har hänt så att jag vet om det. Har det varit 
ambulans på plats så kan ni gärna ringa mig på min mobil, i övrigt kan ni 
skriva en infolapp och lägga i brevlådan. 

8. Kolla om den drabbade vill ha försäkringspapper att fylla i. Kontakta mig i 
så fall så skickar jag över info om det till den drabbade. 

9. Om personen uppsöker läkarvård, fyll i och lämna in en Tillbudsrapport. 
Annars skriver du upp incidenten på listan på stallkontoret
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Olycka allvarlig skada/dödsfall som följd 

1. Vid allvarlig olycka så gäller det att omgående ringa ambulans. 

2. Försök att få igång andning vid behov. 

3. Försök att stoppa blödning vid behov. 

4. Se till att flytta på hästar och människor runtomkring personen. Se till att ta 
hjälp av några föräldrar/äldre elever. 

5. Håll den skadade varm. 

6. Kontakta anhöriga. 

7. När den drabbade eleven har åkt iväg med ambulansen/så snart som du 
hinner så kontaktar du nedanstående personer som då hjälper dig med 
dina frågor och funderingar samt gör en bedömning av hur krishanteringen 
samt ev. mediakontakt ska lösas.
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