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Uddybende prøvebeskrivelse af bassinlivredderprøven
1. Anlægsdel
·
·
·
·
·
·

Prøvetageren guider dommeren rundt i svømmehallen og viser sit kendskab til:
Alarmerings- og evakueringsplaner
Placering af telefon til alarmering, ilt-udstyr, hjertestarter og andet sikkerhedsudstyr
Specielle sikkerhedsforanstaltninger ved f.eks. vipper og bassinkanter
Sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af kemikalier – herunder klor og syre
Denne del skal ses som en uformel snak, hvor dommeren kan fokusere på de dele han/hun
føler er vigtigst. Samt spørge ind til ting som prøvetager hopper let hen over.

Formprøve
2.
Udspring efterfulgt af 200 m svømning.
3.

- De første 50 m. svømmes med overblik (hovedet over vandet) max. tid 1 min 30 sek.
To på hinanden følgende dykninger efter dukke i bassinets dybeste del, ved bassinvæg.
- Max. 60 sek. pause imellem dykkene
- Efter andet dyk bjærges dukken til nærmeste kant.

4. Redning af panisk nødstedt
- Prøvetageren befinder sig i overvågningsposition.
- Panisk medie i vandoverfladen 10 m. fra kanten.
- Prøvetageren skal udføre en redning uden at komme i direkte kontakt med mediet.
- Hjælpemiddel og beroligende kommunikation bør anvendes.

5. Redning af bevidstløs voksen i samarbejde med hjælper.
- Prøvetageren befinder sig i overvågningsposition, og ser bevidstløs person i vandet ved
endevæggen i dyb ende.
- Prøvetageren tilkalder hjælper, som instrueres i situationen og sendes af sted for at alarmere
og hente genoplivningsudstyr.
- Prøvetageren bjærger medie 25 m. og modtages af hjælper, der har alarmeret og hentet
livredningsudstyr.
- Prøvetageren skal illustrere kunstigt åndedræt i vandet indtil hjælperen kan hjælpe med at
hive mediet op.
- I samarbejde hives mediet op.
- Der ydes HLR med redningsudstyr.
- Mediet lejres i stabilt sideleje.
· Prøvetageren skal vise en tydelig kommunikation med hjælper og en korrekt udført HLR til
druknet person.

6. Redning af bevidstløst barn uden hjælper.
- Prøvetageren befinder sig ved bassinkanten.
- Skrådyk efter dukke placeret på dybeste sted 10 m fra prøvetageren.
- I vandoverfladen skiftes dukken ud med person, som ophales alene.
- HLR vises på junior- eller spædbarnsdukke.
- Efter 1 minuts genoplivning alarmeres og livredningsudstyr hentes.
- Prøvetageren genoptager HLR med livredningsudstyret.
- Der fortsættes i minimum 2 minutter inden der afsluttes med stabilt sideleje.
· Prøvetageren skal vise, at han/hun kan give de korrekte oplysninger til alarmcentralen og at
HLR udføres korrekt på den pågældende aldersgruppe.
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7. Håndtering af nakkeskader.
Dette delelement udføres som en uformel gennemgang af teknikker samt mulighed for at øve
denne vending et par gange under instruktørens/dommerens anvisninger, da der ikke foreligger
video materiale af disse vendinger. Men til slut skal prøvetageren kunne forevise:

· En vending af en formodet nakkeskade på lav vand ved hjælp af "Strakte-arme-hold".
· Dernæst skal der ligeledes vises en vending på dybt vand med brug af "Nakke-hoved-hold"
vendingen. Med bevaret greb bjærges mediet til lavt vand. Det er vigtigt, at prøvetageren formår at
stabilisere hovedet uden at klemme på struben.

8. Mundtlig eksamination.
·
·
·

Prøvetageren svarer mundtligt på spørgsmål omkring førstehjælp til skader, der kan opstå i
anlægget (faldskader, blødninger, hedeslag, kramper mm.).
Overhøringen kan desuden berøre genoplivning og brug af anlæggets genoplivningsudstyr.
Denne del er for at se om prøvetageren er forberedt på de forskellige typer ulykker, der kan
ske ved svømmeanlæg.

Påklædning: Livredderprøverne skal gennemføres med anlæggets livredderuniform eller med
minimum shorts og T-shirt. Svømmebriller er ikke tilladt.
OBS!
Du kan se demofilm af prøverne på You Tube på adressen http://www.youtube.com/livredning og du
kan altid læse om livredning på www.haslevsvoemmeklub.dk under menupunktet Holdbeskrivelser > Voksne -> Livredderhold

Ad 1.

Klor og klorgas
Blandes klor og syre i kælderen, vil der opstå chlorgasser, som er livsfarlige at indånde. Det er også
livsfarligt, hvis der går hul på ”fødesystemet”, og der løber ren klor ud på gulvet i klorummet.
Klor / klorgas kan du ikke lugte eller se, og derfor skal du kende symptomerne. Symptomerne på
klor-/klorgasforgiftning er irritation i øjne og øvre luftveje. Ved stigende koncentrationer vil der opstå
kvalme, opkastning, hoste, hæshed og væske i lungerne.
Uden for døren til kælderen under bassinet hænger en ”klorsnuser” (et instrument, der kan måle
klorudslip). Viser det en værdi højere end 0,00 må ingen gå ind i kælderen, og der skal straks
alarmeres om klorudslip ved opkald til 1-1-2.
Svømmehallen skal evakueres øjeblikkelig, og der skal holdes sikkerhedsafstand på mindst 100 meter
ved klorgas og 300 meter ved klor alene. Der evakueres altid op mod vinden.
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Underviserprøven
1. Udspring efterfulgt af 200 m svømning.
De første 50 m med hovedet over vand og på max tid 1.30 min.
2. Redning af bevidstløs.
Udspring, skrådyk, opsamling, dyk fra vandtrædning, opsamling, 25 m bjægning,
ophaling og hjerte-lunge-redning.
a. Der dykkes efter en dukke på 10 meters afstand.
b. Dyk efter dukke fra vandtrædning.
c. Efter andet dyk slippes dukken og medie bjærges 25 m.
d. Sikker aflevering og ophaling med hjælper.
e. Kontrol af bevidsthed.
f. Fremvisning af hjerte-lunge-redning på genoplivningsdukke.
g. Lægge medie i stabilt sideleje.

3. Håndtering af nakkeskader.
Dette delelement udføres som en uformel gennemgang af teknikker samt mulighed for at øve
denne vending et par gange under instruktørens/dommerens anvisninger, da der ikke foreligger
video materiale af disse vendinger. Men til slut skal prøvetageren kunne forevise:

· En vending af en formodet nakkeskade på lav vand ved hjælp af "Strakte-arme-hold".
· Dernæst skal der ligeledes vises en vending på dybt vand med brug af "Nakke-hoved-hold"
vendingen. Med bevaret greb bjærges mediet til lavt vand. Det er vigtigt, at prøvetageren formår
at stabilisere hovedet uden at klemme på struben
4. Fremvisning og gennemgang af sikkerhedsforanstaltninger i Svømmehallen.
a. Procedure for alarmering af livreddere og kendskab til alarmering og genoplivningsudstyrets
placering.
b. Foranstaltninger, der kan forebygge ulykker
Påklædning: Underviserprøven skal gennemføres med anlæggets livredderuniform eller med
minimum shorts og T-shirt. Svømmebriller er ikke tilladt.
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Førstehjælp med behov for hjerte-/lungeredning
Ad: Hjertestop ved drukneulykker

Ad: Hjertestop ved anden årsag

Du er alene

Med eller uden hjælper

• Stands ulykken
• Livreddende førstehjælp
i 1 min inden alarmering

• Alarmer og fortsæt førstehjælp
med AED-udstyr og ilt
• Almindelig førstehjælp
Du har en hjælper

•
•
•
•

Stands ulykken
Alarmering
Livreddende førstehjælp
Almindelig førstehjælp

NB: For babyer og børn gælder

• Hjælper alarmerer og henter
AED-udstyr (Automatisk Ekstern Defibrillator)

og ilt
• Stands ulykken
• Livreddende førstehjælp
• Almindelig førstehjælp

5

• Førstehjælpen indledes
med 5 indblæsninger.
• Alarmering efter 1 min
livredning, såfremt
livredderen er alene.
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BEMÆK! Børn: 15 tryk
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Børn
15 tryk
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BEMÆK! Børn: 15 tryk
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BEMÆRK! Når der er ilt-udstyr i svømmehallen, skal
prøvetageren kunne anvende det.
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NB!
Til Haslev Svømmehals nye hjertestarter anvendes en
”børnenøgle” i stedet for børneelektroder. ”Børnenøglen”
bevirker at stødstyrken tilpasses børn.
Elektroderne skal placeres henholdsvis midt på brystet og
mellem skuldrebladene på ryggen.
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(Børn 15/2)

(Børn 15/2)
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Førstehjælp til skader i svømmeanlæg.
Læsevejledning:
Skadebeskrivelse med understregede typer.
Symtomer er skrevet med kursivskrift.
Behandling skrevet med normal skrift.
Slag mod hovedet:
Hjernerystelse
Kraniebrud
Blødning mellem kraniekassen og hjernen
Hovedpine, kvalme, opkastning, bevidsthedsændring
Stop blødninger, berolige, løsne tøj, ligge vågen med hovedet højt,
ved forværring- livred. førstehælp…..læge eller skadestue
Buler: Is på(husk ikke direkte på huden), check for hjernerystelsessymptomer
Brud/skader på knogler/led:
Knoglebrud:
Åben, lukket
Formforandring, smerter,hævelse,misfarvning,v. åbent: blødning
Berolig, støt i findestillingen, tildæk sår, evt. livr. Førstehjælp, 112
Ledskader: Hævelse, smerter, ømhed,misfarvning, nedsat bevægelighed
RICE: Rest Ice Compression Elevation,
læge
Temperaturpåvirkninger (sauna):
Forbrændinger/ Skoldninger :
Nedkøl, tag løst tøj af, shock forebyg,
Hedeslag:
Træthed, svimmelhed, kvalme, hovedpine,
Væk fra varmen, afkøl arme og ben, giv kølige drikke
Hypotermi (kuldepåvirkning):
af med vådt tøj, indpakning i tæpper, varmt ikke skoldhedt at drikke
Shock:

Bleghed, koldsved, hurtig svag puls, hurtig overfladisk vejrtrækning,
angstpræget/fjendtlig adfærd.
Berolig, trøst, læg ned, smertelindring, løsne tøj, beskyt mod kulde og varmetab.
Psykisk førstehjælp, beskyt mod nysgerrige, tilkald hjælp

Kvælning:
Ikke tale eller hoste, blåfarvning af læber, ører og næsefløje, bevidstløshed
Fjerne fremmedlegemer, Trinvis livreddende førstehjælp
Hudafskrabninger:
Vaskes med vand og sæbe. Forbindes ikke da det heler hurtigere uden.
Ved større skader: søg læge/ skadestue
Drukneulykker:
Undersøg for bevidsthed, vejrtrækning, (10 sekunder)
indblæsninger, hjerte/lungeredning, hjertestarter
1min oplivning------- alarmér
Hjertestop: alarmér straks - hjerte/lungeredning
Sygdomme der påvirker centralnervesystemet:
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Hjerneblødning,
Blodprop i hjernen:

lammelser, evt. talebesvær
Sidde op, løsn tøj, berolige, evt. livred. førstehj., 112
Hjertekrampe:
strålesmerter mod hals og venstre arm
Berolige, sidde, løsne tøj, evt. medicin
Epilepsi:
Bevidstløshed, kramper, fråde, blåfarvning
Læg ned, løsne tøj, beskyt hovedet,
Efter kramperne evt. livr. førstehjælp, 112
Diabetes: For højt blodsukker:
Træthed, tørst, acetonelugt
Søg læge
For lavt blodsukker:
sitren, uro, koldsved, sult.
Giv mælk, juice eller druesukker
Blødninger:
Flænger: Stop blødning, læg forbinding, evt. skadestue
Snitsår:

Mindre:

rens og forbind Større: Søg læge

Næseblod:

Sidde op, klem om næsen, evt. supl. m isterning i munden.
Hvis ikke stop efter et par behandlinger søg læge

Tandskader:

Løs:
lad den sidde
Faldet ud: Opbevares lunt og fugtigt (mælk, saltvand)
Søg altid tandlæge

Psykisk førstehjælp :
Tale til den tilskadekomne, spørge om forløb, fortælle om hvad du gør, berolige, vise du har
styr på tingene. Struktur, omsorg, information
=====================================================================
Litteratur om livredning og prøver:
”Livredning” skrevet af Michael Iversen og udgivet af
Dansk Svømmeunion
ISBN 978-87-988621-5-4
En opdateret udgave finde som e-bog på
Home | Moderne Svømning (svoem.org)
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Haslev Svømmehal

Opslag i svømmehallen

ALARMERINGSPROCEDURE
· Tryk på den RØDE
alarmeringsknap for
Alarmering af livredder.
· Alarmer ifølge anvisning ved
nødtelefon.
· Kald alle op af vandet.
· Medbring redningsudstyr til den
tilskadekommen

.

Opslag ved nødtelefon

ALARMERING 1-1-2
Du ringer fra: (56 31 59 45)
Haslev Svømmehal
Sofiendalsvej 42
4690 Haslev

Tilkald ambulancen til redningsdør og
tænd for rødt blink
Tlf. nr. til Akut-lægen:
7015 0708
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Haslev Svømmehal

Instruks for livredderfunktion
1)
Livredder skal altid bære radio og være i kontakt med sine kolleger, husk funktionskontrol ved
vagtens begyndelse.
2)
Ved uheld/ulykke: - Kald på radio ”Alarm ! Alarm – sig placering” f.eks. dameomklædning.
3)
Kun livreddere, som har min. gyldig bassinlivredderprøve, må bære tøj, hvor der er påtrykt
”Livredder”.
4)
Ved mere end 10 personer i det store bassin, skal der opholde sig en livredder i en høj livredderstol.
5)
Livredder aftaler intern afløsning i livredderstol.
6)
Livredder informerer/aftaler, hvis en livredder forlader hallen – formål og varighed. Tilbageværende
livreddere er på ”gulvet”!
7)
Såfremt, der skal indskærpes/tilrettes noget overfor en svømmer, er det livredderen på ”gulvet”, som
går hen og har kontakten.
8)
Der skal være en tæt dialog mellem livredderne om evt. særlige grupper / personer, som vi skal være
særlige opmærksomme på.
9)
Det er vigtigt, at livredderne skifter position rundt i hallen flere gange i timen. Alle livreddere skal
min. 1 gang rundt om begge bassiner i løbet af hver time.
10)
Såfremt, der er børn i det lille bassin, skal der opholde sig en livredder i umiddelbar nærhed af det
lille bassin.
11)
Ingen private mobiltelefoner i hallen – Husk, at vi er synlige livreddere – Vore gæster kikker på os
hele tiden.
12)
Vi benytter ilt i vores livredning.
21-10-2019

29

