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1. Generella bestämmelser
Sjukvårdsreglemente för dragracing omfattar bestämmelser för all personal som arbetar med
den medicinska säkerheten på tävlingar, träningar och testkörningar som är tillståndspliktiga av
Svenska Bilsportsförbundet (SBF) och/eller Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet Svemo.


Samtliga fordon som används i den medicinska beredskapen ska uppfylla respektive
krav som framgår av reglementet.



De krav och regler som framgår av reglementet ska tolkas som minsta utrustning och
beredskap som ska uppfyllas.



Sjukvårdsreglementet gäller för arrangemang med tillstånd från SBF eller Svemo.

2. Verksamhet som omfattas av Sjukvårdsreglementet.
Beroende på tävlingens/träningens/testkörningens omfattning skiljer sig den sjukvårdsmässiga
utrustningen och bemanningen beroende på typ av fordon.
3. Definitioner
3.1

Patientförsäkring
I SBF:s och Svemo:s tillstånd ingår RF:s grundförsäkring som innehåller en
patientförsäkring. Notera att denna försäkring endast gäller om man utför ett ideellt
uppdrag åt den arrangerande klubben.
Banägare eller arrangörsklubbar kan genom Folksam teckna en patientförsäkring som
gäller kollektivt för all medicinsk personal under 30 tillfällen.
Sjukvårdspersonal som erhåller ersättning för sitt arbete vid arrangemanget ska inneha
egen patientförsäkring som omfattar minst den ersättningsskyldighet som framgår av
patientskadelagen (1996:799) för personskada som orsakats patient i samband med av
försäkringstagaren i Sverige bedriven hälso- och sjukvård.

3.2

Medicinskt Ansvarig
För att arbeta som medicinsk ansvarig ska man ha god erfarenhet och vara yrkesverksam
inom anestesi, kirurgi, ortopedi, medicin, akutsjukvård eller ambulanssjukvård samt ha
god kunskap om akut prehospital vård.
Den medicinskt ansvarige för arrangemanget har det högsta ansvaret för den medicinska
säkerheten och ska stå bakom sjukvårdsinsatsen och läkemedelsadministrationen.
Den medicinskt ansvarige ansvarar för:
 Bemanning av den medicinska personalen enligt banlicens och SBF:s/ Svemo:s
bestämmelser.
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 Dokumentation av medicinska delegeringar.
 Journalföring av samtliga utförda medicinska behandlingar alternativt informera status
och eventuella mediciner till ambulanspersonal vid överlämnande.
 Ansvar för att samtlig medicinsk utrustning är funktionsduglig
 Ansvar för samtliga läkemedel.
3.3

Sjuksköterska
För att arbeta som sjuksköterska på arrangemangen ska man ha utbildning och kunskap
enligt 3.2.
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3.4

Läkemedel.
På anläggningen (sjukvårdsutrymme/ambulans) ska det finnas tillgång till läkemedel i
tillräcklig mängd för att behandla två (2) patienter samtidigt.

3.5

Sjuktransportfordon
En ambulans eller liknande sjuktransportfordon utrustad för transport av sjuka och
skadade ska finnas tillgänglig inom området.
Blått blinkande ljus ska ej användas inom banområdet.
Med utrustningen ska sjukvårdspersonalen kunna:
 skapa och upprätthålla fria luftvägar
 ge assisterad andning
 stabilisera, immobilisera frakturer (splintar eller liknande) och förflytta patienter på ett
adekvat säkert sätt med vakuummadrass, scoopbår med spindel eller spineboard
 stoppa yttre blödningar
 utföra hjärtlungräddning

3.6

Sjukvårdsutrymme.
Det bör finnas avskilda utrymmen för att behandla och förvara patienter i väntan på
avtransport. Det bör finnas ett utrymme med dusch för behandling av brännskada.
Rekommenderas att sjukvårdsutrymme finns inom området.

3.7

Medicinsk utrustning Sjukutrymme
Utrustningen ska minst omfatta ett ”Första hjälpen kit” vatten eller brännskadeförband
och ögondusch dvs basalt första hjälpen.
Nödvändig sjukvårdsutrustning och läkemedel ska finnas tillgänglig.
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4. Klädsel
Personal ska bära för ändamålet anpassad klädsel.
För samtliga gäller att funktionen skall synas tydligt.
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5. Medicinsk bemanning
5.1

Nationellt arrangemang 1
Gäller för max 201m och ET långsammare än 6,40 på 201m för detta gäller sjukvård
enligt FAP 512:1

5.2

Nationellt arrangemang 2
SBF:
ET långsammare än 7.50 sekunder 1/4 mile (402,33 m) alternativt långsammare än 4.50
sekunder 1/8 mile (201,17 m).
Svemo:
För klasserna i grupp C (SB, TB, JR och DR-Tidsträning samt ET)
5.2.1 Medicinskt Ansvarig
Se 3.2 och 3.3
5.2.2 Sjuktransportfordon
Sjuktransportfordon som uppfyller utrustningskraven och bemanning enligt 3.5.
Sjuktransportfordonet skall bemannas med legitimerad personal som får administrera
läkemedel, varav minst en sjuksköterska.
5.2.3 Sjukvårdsutrymme
Det rekommenderas att det finns ett sjukvårdsutrymme enligt 3.6

5.3

Nationellt arrangemang 3
SBF:
ET snabbare än 7.49 sekunder 1/4 mile (402,33 m) alternativt snabbare än 4.49
sekunder 1/8 mile (201,17 m).
Svemo:
För klasserna i grupp A (SCB, FB, STG, SSB, PS, TF, STW och CDB samt Advanced ET)
samt grupp B (PSB, PTB, SSG)
5.3.1 Medicinskt Ansvarig
Se 3.2 och 3.3
5.3.2 Läkare eller sjuksköterska
För personalens kompetens se 3.2 och 3.3
Ej samma som medicinskt ansvarig dvs att minibemanning är minst två (2) st personer.
5.3.3 Sjukvårdsutrymme
Det rekommenderas att det finns ett sjukvårdsutrymme enligt 3.6
5.3.4 Sjuktransportfordon
Sjuktransportfordon som uppfyller utrustningskraven och bemanning enligt 3.5.
Sjuktransportfordonet ska bemannas med legitimerad personal som får administrera
läkemedel, varav minst en sjuksköterska.
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5.4

Internationell tävling
Vid internationell tävling med tillstånd från FIA gäller FIA:s regelverk för den aktuella
tävlingen.
Vid internationell tävling med tillstånd från FIM alternativt FIM-E gäller deras respektive
regelverk.
Vid internationella tävlingar med tävlingstillstånd från Svemo gäller 5.2 alt. 5.3.
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6. Skadeanmälan
Varje patient som uppsöker sjukvårdspersonal och får behandling ska journalföras.
Information om patientens tillstånd kan bara lämnas till patienten själv och som vid begäran
kan få en kopia av sin journalhandling. Det är sedan upp till patienten att besluta om att lämna
informationen vidare till tävlingsorganisationen.
Sjukvårdspersonalen ska överlämna skaderapport och upplysa patienten om att det är
patientens ansvar för att fylla i skaderapporten och skicka in den till försäkringsbolaget.
Se www.sbf.se alternativt www.svemo.se för mer information.
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Sjukvårdspersonalen ska rapportera till tävlingsorganisationen om tävlande har blivit behandlad
och om det föreligger hinder för fortsatt tävlande.
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