Sjukvårdare på tävling får inte vara proffs
Tävlingsarrangörer bör undvika att använda läkare och sjuksköterskor som sjukvårdare på
en tävling. Det är konsekvenserna av Socialstyrelsens syn på ideella insatser som utförs av
legitimerade yrkesgrupper.
-Det är helt absurt och kan aldrig ha varit lagstiftarnas mening, dundrar Göran Dalin,
ordförande i Ridsportförbundets säkerhetsutskott.
Riktlinjerna har funnits sedan 1980-talet, men blev uppmärksammade på allvar i somras när
Röda korset meddelade att de tvingas göra sig av med all legitimerad personal som på sin
fritid hjälper till i Första hjälpen-grupper på olika arrangemang.
Röda korset och Socialstyrelsen har sedan dess haft en dialog och enats om att första
hjälpen inte är att jämställa med sjukvård. Sjuksköterskorna kan därmed fortsätta sätta på
plåster och lägga bandage på en stukning.
Bara småsår
Däremot får de inte använda sin totala kompetens. För så fort en legitimerad sjuksköterska
eller läkare gör en medicinsk bedömning, även om det sker på fritiden, så måste det finnas
en vårdgivare som står bakom. Bedömningen ska dessutom journalföras.
Detta är en del i det stora regelverket som gäller all vård, och tanken är fin men
konsekvenserna blir orimliga, konstaterar en bister Göran Dalin i Ridsportförbundets
säkerhetsutskott.
-Människor ska alltså inte kunna använda sin yrkeskunskap ideellt. Följden blir att klubbarna
snarare bör välja någon som gått en första hjälpen-kurs till sjukvårdare, och sätta läkarna
och sjuksköterskorna i domartornet eller att kratta banan.
-Det här är ett paragrafrytteri som inte är rimligt. Ska vi ha det som i USA där läkare flyr åt
andra hållet vid en olycka, för att slippa bli stämda om de agerar fel?
Bollat till RF
Ridsportförbundets säkerhetsutskott har lyft frågan till RF, Riksidrottsförbundet, eftersom
många sporter och idrotter använder sig av sjukvårdare.
-Vi har börjat samla in kunskap och se vilka konsekvenser Socialstyrelsens riktlinjer får, säger
Mattias Hjelmberg, idrottspolitisk chef på RF.
Det är för tidigt att säga när eller hur RF tänker agera.
-Men vi arbetar konkret med detta, lovar Mattias Hjelmberg.
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