
Olycks- och krishanteringspolicy KFUM Kalmar HK

Syftet med en policy för olycksfall och krishantering är att skapa en klar plan för hur
föreningen skall agera om olyckor eller kriser uppkommer.

Policyn skall på ett tydligt sätt ligga till grund för ett enhetligt förhållningssätt och en
krismedveten beredskap så att ansvariga personer, ledare och medlemmar kan
handla i enlighet med KFUM Kalmar HK:s riktlinjer i dessa viktiga frågor.

Olycks- och krishanteringspolicyn ligger till grund för ett snabbt och tydligt agerande
vid kriser och olyckor så att ett säkert omhändertagande av de inblandade parterna
sker samt att risken för spekulationer minimeras.

Alla våra medlemmar som på något sätt verkar inom föreningen och utövar handboll
ska känna trygghet och veta att det finns rutiner om olycka eller kris av något slag
skulle inträffa i anslutning till vår verksamhet. En tydlig mall/plan finns därför att
tillgå för att bästa resultat ska uppnås.

Krisgruppen består av KFUM Kalmar HK:s styrelse

Ordförande är sammankallande i krisgruppen som består av föreningens styrelse.
Samverkan ska ske med gällande beredskap som finns inom Kalmar kommun samt
föreningens egna resurser. Ordförande koordinerar, beslutar om och sammankallar
rådet, leder det övergripande arbetet med vad som bör göras, av vem och när, samt
beslutar om vilka resurser som eventuellt behöver sättas in.

Handlingsplan vid eventuell olycka

- Kroppslig skada
- Stor materiell skada
- Övergrepp
- Mobbning
- Dopning

Vid träning, tävling och läger så ska ledaren själv, beroende på graden av olycka,
ingripa utifrån sin kunskap och utbildningsbakgrund. Om olyckan kräver mer
kvalificerad personal så ska kontakt direkt tas med 112 som tillsammans beslutar om
lämpliga åtgärder och eventuell vidare transport till sjukhus. I matchsammanhang
och läger ska alltid en deltagarförteckning finnas med så att ledare snabbt kan



komma i kontakt med vederbörandes föräldrar.

När den skadade är omhändertagen ska övriga deltagare samlas och informeras om
det inträffade och vilka åtgärder som kommer att vidtas. Detta dels för att deltagarna
ska veta vad som hänt men också för att ha möjlighet att ventilera frågor m.m.
Gäller det barn/ungdomar bör dessa uppmanas att samtala med, och berätta om det
inträffade för, sina föräldrar.

Steg att följa vid olycka: exempelvis skada

1. Akut omhändertagande: Om allvarlig olycka inträffar ska ledaren LARMA 112
och vidta de åtgärder som situationen kräver tills mer kvalificerad personal
kan ta över.

2. Vid larm till ambulans: Ledaren får aldrig lämna den skadade ensam, utan ska
stanna hos personen/ personerna och eventuellt be någon annan person
larma och möta ambulans m.m.

3. Vid larm uppge vem som ringer och telefonnummer, vad som har hänt, var
det har hänt, när det har hänt och antal skadade

4. En ledare följer med eventuell ambulanstransport och en annan samlar
gruppen för information m.m.

5. I samtliga fall ska barnets föräldrar eller anhöriga kontaktas, samt ansvarig för
verksamheten.

6. Krisgruppen underrättas omgående och rapport om olyckan ska skrivas.

Handlingsplan vid eventuell kris: Akut olycka/Akut insjuknande/Dödsfall

Vid eventuell större kris ska krisrådet samlas omgående och planera för arbetet och
upprätta en plan för hanterandet av den uppkomna situationen, samt koppla in rätt
resurser utifrån vad som har hänt.

- en/eller flera individer omkommer
- en/eller flera individer drabbas av allvarlig skada
- Trafikolycka
-

Steg att följa vid eventuell kris

1. Informera krisrådet om vad som hänt, samla in så mycket fakta och
bakgrund som möjligt, notera detta och informera kortfattat och
lättförståeligt till press och på hemsida m.m.

2. Besluta om uppsamlingsplats och ordna så att det finns plats för alla.
3. Bjud in anhöriga, ledare och aktiva till en träff där information och vidare

arbetsordning klargörs.
4. Vid eventuellt dödsfall sköts kontakten med anhöriga av polis

eller sjukvården.
5. Samtala om vilka lämpliga resurser som ska kallas in.
6. Fundera på om verksamheten ska ställas in eller om eventuella



begränsningar ska göras.
7. Inga deltagare ska lämnas själva eller gå hem själva efter samlingar.
8. Var noga med att information sker löpande via hemsidan m.m.

Policy antagen säsongen 17/18 och gäller tills vidare.


