
Kontaktuppgifter 

Telefonnummer 

Adressupplysning 

Gymmix Träningscenter     Getängsvägen 26B 

Sjuhäradshallen/Gymnastikens hus    Idrottsgatan 8

Hop N Pop       Enedalsgatan 10 

Trandaredsskolan       Söderkullagatan 45 

Bäckängs nedre gymnastiksal    Salängsgatan 6 

Sturehallen       Sturegatan 49 

Akut polis, brandkår, ambulans. 112 
Ej akut sjukvård - endast rådgivning 1177 

Närmast ansvarig -  Ann Zandén 0739–75 74 62 
Ersättare – Helena Hernelind ordf. BGS 0705-44 90 99 

Ersättare – Nina Andersson, GTC 0705-63 61 12 

Föräldrar till barnen Via gruppen i sportadmin 



Vid händelse av olycka under träning 

- Kontakta alltid 112 vid misstänkt nackskada eller kraftigt trauma mot huvud. Förflytta ej
den skadade.

- Håll personen varm med extra kläder. Om möjligt – flytta personen till en mjukare matta.
- Kontakta alltid vårdnadshavare via Sportadmin.
- En eller två tar hand om den skadade (mest vårdkunskap).
- Skapa en lugn omgivning för den skadade, lämna INTE den skadade ensam.
- En person skapar trygghet till övriga gruppen.
- Ge saklig information.
- Förbered försäkringspapper via pensum eller hänvisa till hemsidan.

Vid befarad stukning (PRICE) 

Skydda (P) Skydda personen och det skadade området. Skapa en lugn och varm plats. 

Vila (R) Belasta ej det skadade området de närmaste 24–48 timmarna. 

Is (I) Ispåse finns i sjukvårdsväskan. Krossa påsen och lägg något mellan huden och påsen. 

Is kan lindra smärtan och ska sitta på en längre stund. Kontrollera huden emellanåt. 

Kompression (C) Använd en linda för att skapa ett tryck. Linda upp mot hjärtat. Då blödningen pågår 

som mest under de första minuterna efter skadan är det väldigt viktigt att man 

sätter på ett maximalt tolererbart tryck direkt. Efter ett tag kommer smärtan att öka 

och efter några minuter får man oftast lätta på trycket något. Många kan till en början 

tolerera ett tryck som efter en 10–15 minuter orsakar smärta. Sedan lättar man på 

trycket något under ungefär 5 minuter varefter man återigen ökar trycket. Trycket ska 

ligga på så mycket som möjligt under de nästföljande 24–48 timmarna. 

Högläge (E) Skapa ett högläge för det skadade området. Syftet med högläge är att minska 

blodflödet till det skadade området. Effekten av högläge varierar beroende på hur 

högt man håller skadan över hjärtat. 50 cm över hjärtat minskar blodflödet till 80 % 

och 70 cm över hjärtat minskar blodflödet ner till 60 %. Högläge är med andra ord inte 

lika effektivt som tryck men har, i alla fall vid det akuta läget, en klart bättre effekt än 

kyla på blödningens storlek. 

Uppskattat skadeläge 

Grad I ger en mild sträckning av ett ligament med mikroskopiska bristningar. Symtomen är lätt 

svullnad och ömhet. Här föreligger ingen ledinstabilitet vid undersökning och personen kan stå och 

gå med endast liten smärta. 

Grad II är en allvarligare skada med delbristningar av ett ligament. Symtomen är måttlig svullnad, 

smärta, ömhet och blodsutgjutelse (hematom). Vid undersökning finns en måttlig ledinstabilitet 

med viss inskränkning av rörelse och funktion. Det smärtar att stå och gå. 

Grad III innebär en total ruptur av ett ligament. Symtomen är stor svullnad och blodsutgjutelse 

(hematom), stark smärta och ömhet. Det finns en betydande mekanisk instabilitet vid undersökning 

och en betydligt minskad funktion och rörelseförmåga. Personen kan inte stå och gå på foten. 



Vid händelse av brand 

VID BRAND 

1. Rädda först de som är i uppenbar fara.
2. Om automatiskt brandlarm inte har utlösts - larma genom att ringa 112. Ange var det

brinner. Vem som ringer. Om det finns innestängda människor.
3. Varna övriga som hotas av branden.
4. Släck branden om det bedöms som möjligt!
5. Stäng in branden - genom att hålla alla dörrar stängda förhindras att brand och rök

sprider sig.
6. Utrym lokalen.

NÄR DU KÄNNER RÖKLUKT 

1. Avbryt omedelbart pågående aktivitet.
2. Undersök snabbt varifrån röken kan komma.
3. Vid upptäckt av brand handla enligt ovan.
4. Om orsaken till röklukten ej upptäcks - rådfråga omgivningen och bedöm eventuell

utrymning om inte brandlarm har utlösts.

VID UTRYMMNING 

1. Utrym lokalerna via närmast nödutgång omgående. Ta med aktuell närvarolista 
genom Sportadmin. Ta med närvarolista från inloggning till träningscentrat.

2. Upptäcker du rök under utrymningen, välj alternativ utrymningsväg.
Utrymning får aldrig ske genom rök.

3. Återsamlingsplats enligt utrymningsplan i aktuell lokal
4. Ansvarig personal lämnar lokalen sist och kontrollerar allmänna utrymmen.

o Ledaren/Instruktören ansvarar för sin pågående träningsgrupp.
o Receptionen/Kansli ansvarar för gym och allmänna utrymmen.

5. Kontrollera så att inga personer har gömt sig!
6. Kontrollera närvaro på återsamlingsplatsen. Se till att ingen återvänder till lokalen.
7. Informera säkerhetsansvariga.
8. Invänta godkännande från brandmyndigheten på eventuell återgång till lokalen.




