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Utkom från trycket 1998-03-27

Generalläkarens föreskrifter om oxygenbehandling vid olyckor i fred;
beslutade den 19 mars 1998.

Generalläkaren föreskriver med stöd av 32 § förordningen (1994:642) med
instruktion för Försvarsmakten följande.

Tillstånd och utbildning

1 §
 Den som genomgått en utbildning som minst motsvarar den för
sjukvårdare föreskrivna utbildningen i oxygenbehandling enligt
utbildningsplanen för Försvarsmaktens sjukvårdare får, under de
förutsättningar som anges i 2 §, ges tillstånd att administrera
andningsoxygen, med Försvarsmaktens utrustning för oxygenbehandling,
till skadade i samband med övningar och annan verksamhet i fred inom
Försvarsmakten.

2 §
 Den som ges tillstånd skall ha kunskap om

1. iordningställande av oxygenbehandlingsutrustningen,

2. de säkerhetsbestämmelser som gäller vid oxygenbehandling, och

3. medicinska risker vid oxygenbehandling.

Han eller hon skall vidare med godkänt resultat ha genomgått
grundläggande sjukvårdsutbildning i omhändertagande av olycksfallsskadade
med andningspåverkan eller blödningschock samt grundläggande utbildning
i hjärtaungräddning.

3 §
 Tillstånd skall meddelas av läkare vid det förband eller den skola
(motsv.) där den som skall meddelas tillståndet tjänstgör. Ett tillstånd
får gälla under aktuell tjänstgöring, dock högst tre är i taget.

Tillståndet skall utformas enligt bilaga till dessa bestämmelser.

Kopia av tillståndet skall under giltighetsperioden och minst tre
år därefter förvaras vid förbandet eller skolan (motsv.).

4 §
 Om utbildning som avses i 1 och 2 §§ har getts under grundutbildning
och tillstånd skall ges i samband med repetitionsutbildning eller för



tjänstgöring i utlandsstyrkan, skall den som meddelar tillståndet
dessförinnan vid behov anordna kompletterande utbildning. Chefen för
ett förband eller en skola (motsv.) skall se till att kompletterande
utbildning anordnas för anställd personal inför förnyelse av ett
tillstånd.

5 §
 Vid olycka, där dykarsjuka (tryckfallssjuka) eller annan
komplikation till dykning föreligger, får den som erhållit
utbildning enligt 1 och 2 §§ administrera 100% andningsoxygen
enligt vad som föreskrivs i Dykeritjänstreglemente,
Säkerhetsföreskrifter (DykR:Säk), även om han eller hon inte innehar
tillstånd enligt 3 §.

Kvalitetssäkring

6 §
 Tillståndsgivare enligt 3 § skall kontrollera att utbildning
enligt 1 och 2 §§ bedrivs på föreskrivet sätt vid hans eller hennes
förband eller skola (motsv.).

Resultat vid behandlingsinsats med andningsoxygen skall dokumenteras och
anmälas till tillståndsgivaren. Inträffade komplikationer eller
incidenter vid behandlingsinsatser skall journalföras och rapporteras
till generalläkaren.



Bilaga

Tillstånd att administrera andningsoxygen

Härmed ger undertecknad läkare tillstånd till [grad, personnummer, namn,
befattning] att vid hans/hennes fredstjänstgöring i Försvarsmakten,
[förband, skola (motsv.)], ge oxygenbehandling med Försvarsmaktens
oxygenbehandlingsutrustning.

Undertecknad läkare intygar att [namn] har erforderliga kunskaper i
oxygenbehandling och i handhavandes av oxygenbehandlingsutrustningen.

(Ett avföljande alternativ anges)

Alt. 1. Detta tillstånd gäller i tre år från nedanstående datum.

Alt. 2. Detta tillstånd gäller till och med [slutdatum för aktuell
tjänstgöringsperiod].

Ort och datum

Ansvarig läkares namnteckning

Namnförtydligande, befattning



Denna författning träder i kraft den 1 maj 1998.

Ann-Marie Göransson

Stefan Ryding-Berg


