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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Svenska Jägareförbundet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

2

Vård i det vilda

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2016-01

2018-12

3 300 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

1 200 000

Avser bidragsår

2016

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

1 000 000

2017

1 100 000

Avser bidragsår

2018

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

Svenska Kennelklubben

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Ulf Sterler

ulf.sterler@jagareforbundet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

+46 (0)70 330 0627
PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)
Det övergripande syftet är att öka kunskapen och färdigheten att kunna vidta livräddande åtgärder för människor och hundar som vistas i
vildmark. Initialt riktas detta projekt mot jägare och jakthundar för att därefter skapa möjligheten till att breddas mot flera delar av friluftslivet.
Sammanfattningsvis kan projektet sammanfattas i tre etapper:
• Ta fram koncept/plan inklusive utbildningsmateriel, utbilda ledare (kursledare), bygga strukturer med ett train the trainer koncept och digitala
hjälpmedel samt marknadsföra utbildningar för kommande år. Marknadsföringen kommer bland annat att ske genom en artikelserie i
föreningspressen för att belysa vikten av initiala insatser och åtgärder innan mer kvalificerad hjälp anländer.
• Initialt genomföra pilotutbildningar och därefter genomföra målgruppsanpassade utbildningar. Fortbildning av ledare.
• Utbildningar som riktas bredare mot jägar- och jakthundskollektivet. Fortbildning av ledare.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Generellt sett ser vi en urbanisering i samhället. Vilket minskar tillgängligheten till akut omhändertagande första hjälpen. Trender i samhället pekar samtidigt mot att allmänheten vill öka sin närvaro i natur och
vildmark. Våra målgrupper finns redan där. Behovet av att kunna hjälpa sig själv, hundar och andra
människor med första hjälpen och andra akuta åtgärder ökar i och med att samhällsservicen minskar på
landsbygden. Vikten av ett korrekt initialt omhändertagande kan inte överskattas. Att behärska livräddande
åtgärder på plats i samhället och framförallt i naturen innan kvalificerad hjälp anländer är skillnaden mellan liv
eller död. Utbildningen och kunskapen riktas främst mot jägare, jakthundar och friluftslivet men kommer att
komma till nytta för flera. Vi ökar helt enkelt samhällsberedskapen för akutsjukvård i det vilda.
Utbildningsmaterial ska tas fram tillsammans med specialister som har stor kompetens inom området. En del
i kursmaterialet är ett specialframtaget första hjälpen-kit för livräddande åtgärder samt ett utbildningsmateriel
för "train the trainer" konceptet. Kursen kommer bland annat att marknadsföras med en artikelserie om
skadepanorama och omhändertagande i naturen. Utbildningen kan ses som ett starkt tillägg till civilförsvarets
"Hitta vilse" koncept.
Syftet är inte att utföra sjukvård, utan att ge allmänheten kunskap för att våga utföra livräddande åtgärder
som att stoppa livshotande blödning, skapa fri luftväg, HLR och omhändertagande av fall och brännskador
tills person eller hund når sjukvård eller veterinär. Detta följer AFS 1999:7, § 4-8 här framgår tydligt behovet
av samhällets beredskap vid kris och olycka.
I projektet kommer vi att upprätta en styrgrupp mellan Svenska Jägareförbundet och Svenska
Kennelklubben.
Mål för 2016:
Ha en färdig struktur och plan för hur projektet ska genomföras.
Genomföra en grundutbildning för ledare, med professionella utbildare inom hund och humansjukvård för att
kvalitetssäkra nivån på ledarna.
Ha utbildade ledare i alla län, där målet är att cirka 70-100 ledare/kursutbildare är certifierade under året.
Säkerställt digitala hjälpmedel som innehåller rätt information.
Marknadsfört konceptet mot specifika målgrupper.
Ha genomfört artikelserie om vikten av våga utföra livräddande åtgärder.
Fastställt kurslitteratur.
Mål för 2017:
Genomfört och utvärderat pilotutbildningar.
Genomfört riktade utbildningar till specifika målgrupper, där cirka 1400-2000 deltagare fått utbildning.
Genomfört fortbildning till ledare
Marknadsföra konceptet mot hela jägar- och jakthundskollektivet.
Mål för 2018:
Breddat utbildningen till fler målgrupper över hela landet, där cirka 3000-4000 nya deltagare fått utbildning.
Genomfört fortbildning till ledare.
Säkerställt rutiner för övergång av projekt till ordinarie verksamhet och möjliggjort att flera organisationer i
Svenskt Friluftsliv får förutsättningar att gå in i koncept.

Förväntade effekter

1. Ökad kunskap och beredskap om livräddande åtgärder och första hjälpen i breda
samhällslager.
2. Bättre akut omhändertagande för människor som skadar sig i naturen.
3. Ökad överlevnad vid livshotande skador som sker långt ifrån allmän sjukvård.
4. Minskade kvarstående restsymtom efter skada pga korrekt initialt omhändertagande.
5. Snabb vård av skador på hundar.
6. Första hjälpen-utrustning för livräddande åtgärder kommer att finnas tillgängligt på många
ställen, i såväl samhällen som i skogen.
7. Efter 2018 bedömer vi att vi har mer än 100 utbildade ledare/kursledare samt mer än 5000
personer som har ökad förmåga till akut omhändertagande av människor och hundar som
skadar sig i naturen.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

År 1
Lön inklusive sociala avg, material mm
Bitr projektledare SKK
Utbildare specialister hyra
Utbildningsmaterial framtagande, app
Seminarier, utbildningsmöten, resor
Digital media och marknadsföring
Summa år 1

400 000 /år
200 000
150 000
150 000
200 000
100 000
1 200 000

År 2
Lön inklusive sociala avg, arbetsplats material mm
Bitr projektledare SKK
Seminarier, utbildningsmöten, fortbildning,resor
Digital media och marknadsföring
Summa år 2

400 000 /år
200 000
300 000
100 000
1 000 000

År 3
Lön inklusive sociala avg, arbetsplats material mm
Bitr projektledare SKK
Seminarier, utbildningsmöten, fortbildning, resor
Digital media och marknadsföring
Utvärdering, säkerställa övergång till ordinarie verksamhet m.m.
Summa år 3

400 000 /år
200 000
300 000
100 000
100 000
1 100 000

Summa

3 300 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

1800 projektledare 900 biträdande

286,27 + 143,13 (ink soc avgifter,semestertillägg)

Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

duplicera.nu

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!
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