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Kursplan och upplägg mm,  ISAF “Senior First Aid Certificate, kurs nr 131 
 
A. Externa beslut rörande kursen 
 
Kursens godkännande 
Kursen ska godkännas av Svenska seglarförbundet för att vara godkänd enligt ISAF 
regelverk. 
 
 
B. Kursens målsättning och syfte 
 
Kursens syfte 
Kursen syftar till att ge elev som genomfört utbildningen ett ”Senior 
First Aid certificate” i enlighet med Isaf Offshore special regulations 
(4.08.4) 
  
 
Utbildningsmål 
Eleven uppnår den kompetens att hantera medicinska nödsituationer som kan uppstå till 
sjöss. Denna kompetens inkluderar även nedkylning, hypotermi och hur 
radiokommunikationer utförs med radio-/telemedical. 
 
 
Målgrupp - elever 
Kursen är avsedd för havskappseglare i kategori 1 och 2. 
I kategori 1 ska minst två personer ha denna kompeten.s 
I kategori 2 ska minst en personer ha denna kompetens. 
 
I Kategori 3 och 4 ska minst en person ha en kompetens av lägre grad.  
SSTC rekommenderar dock denna kurs för samtliga. 
 
 
 
Repetitionskrav 
Inga formella. 
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C. Kursens innehåll, omfattning och litteratur 
 
Utbildningens innehåll i stort (ordagrant enligt kravställande regelverk, 
OSR 2008-2009) 
 

4.08.4  
At least two members of the crew MoMu1 
At least one member of the crew MoMu2 
shall hold a current Senior First Aid Certificate or equivalent and should be familiar with the 
management of medical emergencies that may occur at sea including Hypothermia, and radio 
communications operations for obtaining medical advice by radio. 
Each of these crew members shall also have undertaken the training required by OSR 6.01. 
 
4.08.5  
At least one member of the crew shall be familiar with First Aid procedures, hypothermia and  
relevant communications systems (see OSR 6.02.7, 6.03.4) 
 
 
Kurs- och referenslitteratur 
Kurslitteraturen utgörs av:  

• Kurshäfte Sjukvård (under framtagande inom SSTC) 
• Handbok för överlevnad till sjöss, ISBN 91-975877-0-2 

 
Referenslitteraturen utgörs av: 

- Sjukvårdskapitlet i Manual havssegling. 
- SJÖFS 2000:21 
- Akut kirurgi. L-E Hansson, T Wikström. Studentlitteratur; Lund 2005 
- Kirurgi. B Jeppsson, H-I Peterson, B Risberg. Studentlitteratur; Lund 2001 
- Fysiologi. J Lännegren, M Ulfendahl, T Lundberg, H Westerblad. Studentlitteratur; Lund 

1998 
- Akut medicin. L Lind, M-O Mattsson, T Olsson, U Säfwenberg. Liber AB; Stockholm 2004 
- Sjukvård för sjöbefäl 2.a upplagan. I Palmkvist. Studentlitteratur; Lund 2004 
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D. Genomförande 
 
Utbildningsmetod 
Utbildningen ska genomföras som mixad teori och praktik med exempel från 
inträffade fall i verkligheten. Stor vikt ska läggas vid att anpassa utbildningen 
för situationer och miljö i en havskappseglande båt. Förutom de rent 
faktamässiga delarna ska kursen inriktas på skillnaden med sjukvård iland och 
till sjöss. 
 
 
Teoretisk utbildning (på vilket sätt vi delat upp utbildningen)  4 tim 

 
Innehåll LMS block Anm 

Historik. Vikten av första hjälpen vid händelse 
av trauma.  

101 A  

Sjukvård till sjöss 
 Sjömanskap och säkerhetstänkande 
- Mitt sjukvårdsansvar ombord 
 

121 C  

Grundläggande anatomi/fysiologi. 101 B 2 tim 
Systematiskt omhändertagande enligt ABCDE 
metoden 

101 C Olika skador som kan 
uppstå ombord 

Patientobservationer och diagnostisering 121 A 1 tim 
HLR enligt kursplan 161 Se ref  

Livshotande tillstånd 121 B Hjärtstopp, 
Skalltrauma 
Chock  
 

Omhändertagande och åtgärder enligt L-
ABCDE vid: 
- Drunkning 
- Hypotermi 
 

121  

Psykologiskt omhändertagande 
Mänskliga reaktioner och beteenden i 
krissituationer  
- Psykologisk första hjälpen 
 

101 D  

Kommunikation med Telemedical  
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Praktiska övningar och moment   4 tim 

 

Realistiska fall utifrån förmiddagens teoripass  
o HLR enligt kursplan 161  
o Omhändertagande vid olycksfall/akut sjukdom, L-ABCDE enligt kursplan 101 
o Patientobservationer 
o Räddning 
o Kommunikationsövning med telemedical 

 
Elev iförd oömma kläder.  
 
Säkerhetsanalys behöver normalt inte genomföras. 
 

 
Examination – prövning av kunskap 
Elever examineras genom närvaro samt genom individuell prövning.  
 
Prövning sker genom skriftligt prov/gruppuppgift/aktivt deltagande i samtliga övningsmoment 
som ska utföras på ett korrekt sätt. 
 
 
Utvärdering 
Alla kursdeltagare ska medverka i en gemensam muntlig utvärdering av kursens moment. 
Resultatet ska redovisas skriftligt till kursledningen. 
 
 
Utbildningsverifikat 
SSTC utfärdar ett kursbevis samt informerar Svenska seglarförbundet vilka som genomfört 
utbildningen. 
 
 
E. Resurser  
 
 
Krav på instruktörer och annan personal 
Följande krav ska vara uppfyllda för att få vara instruktör på kursen: 

- Utbildad sjuksköterska 
- Erfarenhet från segling 
- Inneha ISAF offshore personal survival certifikat 
 

Erfaren instruktör får vara kurschef. 
 


