BEREDSKABSPLAN FOR GEELS GRUPPE
Introduktion
På møder og ture med mange folk i aktivitet kan ulykker ske. Det er oftest mindre skader
som opstår som kan ordnes på stedet, men de alvorlige skader kan også forekomme.
Det er ved de alvorlige skader denne handleplan skal følges i forløbet efter førstehjælpens
fire hovedpunkter.
Det er et mål, at alle ledere i Geels gruppe består Dansk Røde kors’ 12 timer
førstehjælpskursus eller tilsvarende.
For at tage del i denne handleplan kræves ikke særlig ekspertise, men omtanke. Det er
legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden mere egnet tager over.
Alvorlige skader
Nedenstående stillingtagen skal bruges ved alvorlige skader:
Yd førstehjælp efter førstehjælpens fire hovedpunkter som lært på kursus
De ledere som yder førstehjælpen har deres fokus 100% på den tilskadekomne
De ledere som ikke er involveret i førstehjælpen trækker de øvrige spejdere væk fra
ulykkesstedet. Husk at bevare roen, og pas på ikke at skræmme spejderne. Pas på hvad I
siger, situationen er meget følsom og anspændt!
Der udvælges en Indsatsleder som har kontakt imellem førstehjælperne og de øvrige
ledere. Info om skadens omfang ved alvorlige skader må ikke komme til spejderne før alle
involverede ledere ved det. Indsatslederen sørger for at der bliver skaffet de nødvendige
remedier til førstehjælperne og evt. skaffet hjælp i form af redningsmandskab eller ekstra
hænder. Indsatslederens ansvar er at koordinere situationen og sætte folk i gang.
Når den tilskadekomne er overladt til den professionelle hjælp iværksættes følgende:
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hvem leder indsatsen af den psykiske førstehjælp?
Hvordan planlægges resten af dagen og dagen i morgen?
Hvad gøres mht. forældrekontakt
Hvad gøres i forhold til kammerater?
Hvad gøres i forhold til ledere?
Hvor får vi mere relevant information?
Hvordan takler vi eventuelt pressen? Hvem udtaler sig?
Hvilke forhold skal overvejes i forhold til de pårørende?
Hvad gør vi vedrørende information til hjemmene?
Hvilke ressourcepersoner ønsker vi eventuelt at kontakte/inddrage? (f.eks.
ved håndtering af dødsfald)
Gruppeleder og bestyrelse skal altid have besked når større skader sker
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Det er vigtigt:
At sikre sig, at der er en kollegial ledsager gennem sorg/ulykkesbearbejdningen. De
nærmest involverede ledere skal have mulighed for at få snakket igennem efterfølgende.
Evt. med en krisepsykolog hvis nødvendigt.
Mindre skader
I lejr
Benyt nærmeste sygehus. I centerlejr, involvér lejrstab. De kan evt. lægge bil til og kender
det lokale sygehusvæsen.
I dagligdagens spejderarbejde på Bredevej
Ring til forældrene når det er vurderet at der er behov for skadestue besøg. Så kan de
være med i hele forløbet.
Ring til akuttelefonen. Her vil en sygeplejerske vurdere ud fra telefonopkaldet om man skal
tage på skadestue og hvilken.
Region Hovedstaden:
1813 - information om korteste ventetid
Akuttelefonen 1813 kan, udover at hjælpe og rådgive dig her og nu, informere dig om
hvilken akutklinik eller akutmodtagelse, der har kortest ventetid og dermed spare dig for
unødig ventetid.
112 – ved alvorlig eller livstruende skade eller sygdom
Hvis der er tale om alvorlig eller livstruende skade eller sygdom, skal du altid ringe 112.

Forældrekontakt
Hvornår ringes der?
Forældre eller værge skal kontaktes i alle situationer hvor læge eller andet sundhedsfagligt
personale har været involveret. Ring fra skadestuen når barnet er vurderet af en
sygeplejerske ved indregistreringen, så kan forældrene selv vælge om de i ventetiden vil
komme til hospitalet og deltage i konsultationen.
Ved mindre skader, kan man godt vente med at ringe til efterfølgende morgen hvis
konsultationen sker om natten og den tilskadekomne bliver udskrevet efterfølgende.
Ved indlæggelse, ring altid med det samme!
Hvem ringer?
Det er den leder som har været med på skadestuen som kontakter familien sammen med
den tilskadekomnes afdelingsleder. Vedkommende kan bedst besvare forældrenes
spørgsmål om hospitalsforløbet og lægens handling. Det må ALDRIG være den
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tilskadekomne som ringer op, men skal efterfølgende have mulighed for at fortælle om
deres oplevelse. Det skal også være muligt for forældrene at komme til at bese skadens
omfang såfremt de ønsker det.
Ved småskader er det en god idé, at berolige forældrene når man ringer op ved at fortælle,
at der ikke er sket noget alvorligt, inden man fortæller om hvad der er sket. Det beroliger
dem.
Ved alle alvorlige sager og/eller hvis der skulle opstå konflikter imellem de involverede
ledere og forældre omkring håndtering af ulykken skal bestyrelsen og gruppelederen have
besked.

Husk!
Når vi tager ansvar for andres børn er vi nød til at være ekstra opmærksomme på evt.
sygdomme og skadeshåndtering. Hellere benytte sundhedsvæsenet en gang for meget
end for lidt. Så har vi handlet ansvarligt og kan ikke konfronteres for forkert vurdering og
uansvarlig handling efterfølgende.
At være åben om oplevelsen af ulykken – lytte og tale - ikke fortie
At melde fra og giv videre, hvis man ikke magter opgaven.
At I, i lejrplanlægningen, undersøger nærmeste sygehusforhold og akutmodtagelser for
regionen hvor I tager på lejr
At læse korpsets beredskabsplan og have den med på hver tur!
Spejdernes stamkort. Bør ligge i et eksemplar i både afdelingens mappe, samt hos
afdelingslederen. Alle ledere på lejren skal vide hvordan de hurtigst muligt får at i disse.
Aftal et fast sted i lejren og husk den på udflugter og aktiviteter væk fra lejren

Kasper Lang
Gruppeleder Geels gruppe
August 2012
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