
 

 

HANDLINGSPLAN ved ulykke og skader i/ved basseng under kurs/trening 

Denne planen definerer hvem som har ansvar ved ulykker og skader, hva som skal defineres som en 

ulykke/skade, samt hvilke handlinger ulykke/skade skal utløse. 

 

Ansvar 

Ved ulykker og skader av ulike slag skal hallansvarlig alltid varsles umiddelbart og overta ansvar for 

situasjonen. 

Hallansvarlig på svømmekurs er den som er over 18 år, som har fått som arbeidsoppgave av sin 

kurskoordinator for aktuelt basseng, å være den som har /henter nøkkel og låser opp hallen før kursene 

starter.  

For trenerne er hallansvarlig den som er myndig og som tar den faste jobben med å låse opp samt 

stenge svømmehallen etter trening. 

Er fast hallansvarlig syk eller skaffer seg vikar, må det opplyses til de andre instruktører/trenere hvem 

som er hallansvarlig denne dagen. Vikar må informeres om sin rolle og sitt ansvar. 

 

Alarmplan 

Livredning er sjelden noe vi gjør alene. Alle instruktører som opplever å se en ulykke skje, hører om, 

eller være tilkalt når en ulykke har skjedd skal tilkalle hjelp. Alle instruktører må umiddelbart 

informere den som hallansvar.  I kurssammenheng må vi se redningssituasjonen i sammenheng med 

andres sikkerhet. Dette for å unngå at i det øyeblikket vi trår til som førstehjelper, mister vi av synet 

andre vi har ansvar for. 

En redning har en standard prosedyre for hvordan vi skal handle: 

- Ta ledelsen 

- Sikre situasjonen 

- Skaff deg oversikt 

- Varsle – handle 

- Takle etterreaksjonene 

Prosedyren er rettet mot å takle en konkret ulykke. 

Hallansvarlig kontakter foreldre til den forulykkede straks man har fått kontroll på pasienten og har de 

andre kursdeltakernes sikkerhet ivaretatt. Hallansvarlig skal også melde fra til foreldre når det dreier 

seg om småskader som skrubbsår, småkutt m.v.   



Barna skal vekk fra ulykkestedet.  Be om hjelp fra instruktører/trenere/foresatte om å ta seg av de 

andre barna. 

Den som er ansvarlig trener /instruktør følger den forulykkede i ambulanse/lege til foreldre overtar 

ansvaret. 

 

Vurdering av skader 

Også skader som en tenker er bagateller eller ikke alvorlige skal meldes til hallansvarlig. Dette gjelder 

også småskader som skrubbsår, småkutt m.v.   

Hallansvarlig er den som TAR LEDELSEN og VURDERER SITUASJONEN. 

Alle former for fallskader som har gått utover hode, rygg og nakke vurderes alvorlig. 

Alle former for ulykker skjedd i forbindelse med vann, vurderes alvorlig.  

Med alvorlig, menes at denne skaden skal undersøkes av medisinsk personell.   

Med livstruende og akutt skade startes førstehjelp på stedet og det ringes 113.  

 

Etterarbeid 

Skriv ulykkesrapport.  

Gjennomgang av hendelsen og løsning av ulykken gjennomgåes av hallansvarlig, kurskoordinator og 

leder for vestkantsvømmerne.  

 

 

 


