Rapport allvarlig olycka vid tävling
Du som är ansvarig tävlingsledare/supervisor/domare fyller i rapport om allvarlig olycka per skadad
förare – utöver tävlingsrapporten i Svemo-TA.
Dokumentation av olyckplatsen och vittnesmål (bilder, banskiss, separata dokument)
kan du ladda upp som separata dokument i del 2 av formuläret.
Fyll i via webben inom 24 timmar efter händelsen.
Länk och QR-kod till rapporten, där du även kan ladda ner en Word-mall för anteckningar:
https://forms.svemo.se/olycka
Rapporten finns även länkat i tävlingsrapporten i Svemo-TA. Tävlingsrapporten i Svemo-TA fyller du i
precis som vanligt, du väljer in samtliga skadade förare oavsett typ av skada.

Definition ”Allvarlig olycka”
Skallskada (ej käke), rygg-/nackskada, inre blödningar (buk, huvud), befarad förlamning eller annat
livshotande tillstånd.
Rapportera även misstänkt hjärnskakning. Hjärnskakning är ett fokusområde för det centrala
säkerhetsarbetet 2019 och framåt och vi ska därför samla in mer information.

Vad händer när du har fyllt i rapporten?
Du som rapporterar får ett bekräftelsemejl för varje rapport som du har fyllt i:

Misstänkt hjärnskakning
Rapportera även misstänkt hjärnskakning vid tävling via samma länk, så får föraren automatiskt
information om hjärnskakning via mejl. Som tävlingsledare/supervisor/domare har du även möjlighet
att meddela beslut om licensspärr via samma formulär.
Läs rutinen för licensspärr vid misstänkt hjärnskakning vid tävling:
Scanna QR-koden eller gå in på Svemos hemsida:
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Olika bekräftelsetexter beroende på typ av händelse
Beroende på vilken typ av händelse som är rapporterad, går olika typer av bekräftelsemejl ut till dig
som rapporterar och till följande personer/grupper:
1. Vid ”Endast hjärnskakning (utan licensspärr)” eller ”Endast allvarlig skada” eller ”Allvarlig
skada och hjärnskakning – utan licensspärr”
- föraren eller förarens kontaktperson (mejladressen som du fyller in i rapporten)
- Idrottsgruppen (grenkoordinatorer och sportchef)
- Säkerhetsrådet (din grenkontakt kan stötta dig)
Berörd förare/förarens kontaktperson får alltid information om hjärnskakning till angiven
mejladress.
2. Vid ”Endast hjärnskakning (med licensspärr)” eller vid ”Allvarlig skada + hjärnskakning, med
licensspärr”
- föraren eller förarens kontaktperson (mejladressen som du fyller in i rapporten)
- Idrottsgruppen (grenkoordinatorer och sportchef)
- Säkerhetsrådet (din grenkontakt kan stötta dig)
- licensavdelningen (som spärrar licensen i Svemo-TA för angiven tid)
- Medicinska rådet (förbundsläkarna)
Berörd förare får ett extra mejl om att licensen är spärrad och med information om
hjärnskakning.
Vi hoppas att vi på detta vis får ut tydlig information om händelsen, så att vi har en möjlighet att
stötta varandra snabbare och bättre vid en allvarlig händelse.
Vid frågor eller funderingar, kontakta Säkerhetsrådet på sakerhet@svemo.se .
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