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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

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

Avser bidragsår

1 100 000

2018

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Svenska kennelklubben
EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Ulf Sterler

ulf.sterler@jagareforbundet.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

070 33 006 27

070 33 006 27

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Det övergripande syftet är att öka kunskapen och färdigheten att kunna utföra
livräddande åtgärder för människor och hundar som vistas i vildmarken. Initialt
riktas detta projekt mot jägare och jakthundar för att därefter skapa möjligheten till
att breddas mot flera delar av friluftslivet.
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 understrykas
nog. 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 har tagits 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 har bl.a. marknadsförts med en artiklar 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 har vi upprättat en styrgrupp mellan Svenska Jägareförbundet och
Svenska Kennelklubben.
År 2016:
Starten försenades pga. lång och noggrann rekryteringsprocess där
projektledarrollen resulterade i en konsult med specialistkompetens inom akut
sjukvård. Projektledare Mats Gezelius började i maj månad. Projektledare och
styrgrupp arbetade fram strukturering av projektplan, instruktörsutbildning samt
medlemsutbildning. Framtagandet av utbildningsmaterial innehållande - handboksjukvårskit-profilmtrl -m.m. genomfördes under vår-sommar. Professionella
utbildare inom hund och humansjukvård medverkade för att kvalitetssäkra nivån på
såväl utbildningen som instruktörerna. Styrgrupp tillsattes med verkställande
ledning och projektansvariga från respektive SJF och SKK samt Medicinskt och
Veterinärmedicinskt ansvariga och marknadsföringskompetens. Förhandling och
inköp av utbildningsmaterial, sjukvårs-kit och profilmtrl genomfördes med förlag
och leverantörer. Förankring och genomförande av pilotutbildningar för såväl
medlemmar som instruktörer genomfördes över landet.
År 2017:
Leverans av utbildningsmtrl. och sjukvårdskit samt genomförande av
instruktörsutbildningar. 75 instruktörer utbildade över landet (sept. 2017).
Marknadsföring och upprättande av hemsida www.vardidetvilda.se. Förseningar
pga möjlighet till missuppfattning av logga (Röda korset). Medlemsutbildningar
påbörjade. Drygt tvåhundra personer utbildade (sept. 2017). Påbörjat
marknadsföring mot hela jägar- och jakthundskollektivet. Även medverkat i ett
flertal mässor och arrangemang.
Mål för 2018:
Breddat utbildningen till fler målgrupper över hela landet, där cirka 3000-4000
deltagare fått utbildning.
Genomfört fortbildning av instruktörer.
I och med förseningen i uppstarten av projektet, ser vi behovet av att ev. förlänga.
Detta för att bl.a. säkerställa måluppfyllelse, övergång till ordinarie verksamhet och
möjliggöra att flera organisationer i Svenskt Friluftsliv får goda förutsättningar att
gå in i konceptet. Förlängningen bedöms omfatta cirka 6 månader, första halvåret
2019. Vi önskar att sent under 2017 eller i början av 2018 återkomma med en
kompletterande ansökan för ytterligare ett halvår.
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 från allmän sjukvård.
4.Minskade kvarstående restsymtom efter skada pga korrekt initialt
omhändertagande
5. Snabb och korrekt vård av skador på hundar.
6. Utrustning för livräddande åtgärder kommer att finnas tillgängligt på många
platser, såväl i skogen som samhällen.

7. Efter 2018 bedömer vi att vi har utbildat ca 100 ledare/kursledare samt mer än
2000 personer som har ökad förmåga till akut omhändertagande av människor och
hundar som skadar sig i naturen.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Belopp, kr

Lön inklusivé sociala avg.arbetsplats, mtrl etc.
Seminarier, fortbildning av ledare ,utbildningskostnader
Utvärdering säkerställa verksamhetens fortsättning

750 000 kr
250 000 kr
100 000 kr
Summa, kr: 1 100 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Antal arbetstimmar

1800

Pris per timme

429 kr; 286 kr + 143 (ink socialavgifter,
semestertillägg)

Ifall ni ansöker om bidrag för era 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 namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn 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.
OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!

