
Handlingsplan centralt säkerhetsarbete - 2022

Under 2022 prioriterar Säkerhetsrådet följande områden för det centrala säkerhetsarbetet:

1. Fortsätta arbetet med att utbilda och medvetandegöra om hjärnskakningar samt Säkerhetsrådets arbete

Misstänkta hjärnskakningar förekommer regelbundet i våra skaderapporter från träningar och tävlingar.

Viktigt att säkerhetsarbetet sprids på alla plan.

2. Introducera kunskapstester i HLR och L-ABC samt Hjärnskakning och Return to Race vid licensköp

För att ytterligare medvetandegöra och utbilda våra utövare i dessa två viktiga områden så vill vi "tvinga" samtliga förare att göra dessa två kunskapstester som finns i IUP,n innan licensköp kan medges.

Aktiviteter 2022

Vad ska genomföras? Hur ska det genomföras? 
Hur ska det kommuniceras och 

till vem?

När ska det vara 

klart?

Vilka resurser (tid, ekonomi, personer) ska 

användas?
Ansvarig person

Hur sker 

utvärderingen/ 

uppföljningen och när?

Behov av stöd 

Digitala, säkerhetsrelaterade 

utbildningar (Hjärntrappan, HLR/L-

ABC, Krishantering, Säkerhet 

Grund) ska vidareutvecklas.

Vidareutvecklingen sker baserat på nya kunskaper och 

feedback från användarna. Befintliga utbildningar ska 

eventuellt kompletteras med film för att skapa 

attraktiva utbildningar. 

Säkerhetsrådet i samarbete med 

utbildningsansvarig. 

Pågående arbete 

under 2022.

Tidsperiod: 2022.                                                                       

Vem genomför: Säkerhetsrådet i samarbete med 

Utbildningsansvarig och Kommunikationsansvarig, 

(materialsammanställning, digital plattform, 

innehåll, m.fl).

Samordnare för 

säkerhetsarbetet.

Samla in synpunkter från 

utbildare och deltagare 

efter genomförda 

utbildningar - intervju eller 

enkät.

Kansli: Utbildningsansvarig och 

Kommunikationsansvarig.                   

Externt: (vid ev. behov): 

Lavette/Consid.

Föreläsningar hos distrikten om 

Svemos övergripande 

säkerhetsarbete. 

Erbjud en standardföreläsning om förbundets 

övergripande säkerhetsarbete som kan användas när 

som helst säkerhetsarbetet ska presenteras. Gärna vid 

distriktens årsmöten eftersom vi då har en ytterligare 

chans att nå ut till klubbarna. 

Säkerhetsrådet erbjuder distrikten att 

ha föreläsningen som ett inslag på sina 

distriktsårsmöten 2022. 

Presentationen kan köras via Teams 

digitalt eller vid fysiska möten.

Våren 2022. Budget: Resekostnader i samband med 

föreläsningar.                                                       Vem 

genomför: Medlemmar och samordnare för 

Säkerhetsrådet i samarbete med respektive distrikt. 

Samordnare för 

säkerhetsarbetet 

samt respektive 

medlem i rådet.

Samla in synpunkter från  

deltagare efter genomförda 

föreläsningar. 

Digitala kunskapstester i HLR/L-

ABC samt om hjärnskakning/ 

Return to Race riktad till förare 

inför licensköp 2022.

Förare måste genomgå båda dessa digitala 

utbildningar/kunskapstester i samband med köp av 

licens.

Hemsidan och Svemo-TA, 

kommunikation kring detta till alla 

medlemmar via hemsidan och sociala 

kanaler.

Inför 2022 års 

licensköp.

Tidsperiod: 2021-2022.                                       Vem 

genomför: Samordnare för säkerhetsarbetet i 

samarbete med Svemo IT-ansvarig. 

Samordnare för 

säkerhetsarbetet.

Rapport Deltagaröversikt via 

IUP (antal, vem).

Kansli: Svemo IT-ansvarig och 

Kommunikationsansvarig. Externt: 

Vid ev. behov): Lavette/Consid.


