Regionale Ambulansemesterskap.

Bli med å rette oppmerksomheten mot det livsviktige arbeidet som prehospital akuttmedisin utgjør.
Nå arrangeres Regionalt Ambulansemesterskap som en tverrfaglig og sosial samling der fokuset
ligger på kompetanseheving og kunnskapsutveksling mellom ambulansepersonell fra hele regionen.
Arrangementet varer i en dag og forhåpentligvis vil dette bli ett av flere regionale mesterskap i din
region. I team på tre personer gjennomføres det seks morsomme og realistiske caser som vil bestå av
større og mindre hendelser av både traumer, medisinske kasuser og oppgaver. Scenarioene vil ikke
inneholde annet enn det man kan forvente å komme ut for som ambulansepersonell.
Hvem kan delta?
Prehospitalt personell fra hele regionen kan melde seg på konkurransen. Alle lag må inneholde en
teamleder pluss ytterligere to teammedlemmer.
Alle teammedlemmene må enten være ambulansearbeider, paramedic, sykepleier, student/lærling
under utdanning eller lege. Som et representerende lag bør dere vurdere et backup alternativ for
gruppemedlemmene. Samt at lagets personellsammensetning skal representere en normalt oppsatt
ambulanse fra ditt distrikt.
Hva bør du ta med?
Alle på teamet må bære uniform under konkurranse. Prisutdelingen vil bli avholdt etter endt
konkurransedag.
Vær oppmerksom på at casene kan foregå både innendørs og utendørs. Hvert lag kan ta med eget
prehospital kit / bag. Medisiner (ekte narkotika eller placebo) skal merkes med riktig medisinering
navn og dosering. Husk å ta med ekstra medisiner og forsyninger til å fylle kits / poser under
konkurransen.
EMS Norway/ HF vil bistå med ekstra utstyr inkludert monitor / defibrillator til alle lagene til bruk
under konkurransen.
Hva vil scenariene bli?
På ankomstdagen vil konkurransen, etter innregistrering, kontroll av kjøretøy og utstyr starte. Hvert
scenario vil bli vurdert av dommere som vil sette poeng ut i fra de medisinske og operative tiltakene
dere gjør, samt vurdere ytelse og teamarbeid.
Konkurransen vil bestå av multiple fullskala simulerte caser som forhåpentligvis byr på noen
utfordringer og mye moro.
EMS Norway vil legge ut 4 medisinske caser og 4 traume caser på EMS sin side på NAKOS. 4 av disse
casene vil lagene møte i den regionale konkurransen. I tillegg vil de to siste casene være caser/
oppgaver som knytter seg til teamarbeid eller utfordringer på teknisk/ferdighet, totalt 6 caser.
Vi i EMS ønsker at casene skal være kjent i de regionale konkurransene, dette for å få gjøre
«dørstokkmila» lavere for de som ønsker å delta.

Vi ønsker også at man kun kårer vinnere i konkurransen, det vil si at det kun kåres 1 vinner for hvert
delforetak. Det gis anledning til å kåre 1, 2 og 3dje plass, der 6 lag eller flere deltar i hvert delforetak,
alle andre er på delt 4de plass.
Dette skal være moro, lave skuldre og kompetanseutbytte! Konkurransen styres av, med og for oss
som er i den prehospitale delen av tjenesten.

Hva er reglene for konkurransen?
Reglene følger av dette skrivet, samt i dokumentet egenerklæring på EMS Norway sine hjemmesider.
http://www.emsnorway.no/

Hvem vil være dommerne?
Fagdommerne vil bestå av personell som enten jobber prehospital og/eller med erfaring fra
vurdering av prehospitalt arbeid.

Hva kan laget ditt vinne?
Alle deltakende lag får æren av å representere sine kollegaer og sitt Helseforetak. Vinnerlaget blir det
beste Regionale Emergency Medical Teamet og regionale mestere som tar hjem EMS
mesterskapstrofeet. Vinnerne sendes videre som representanter til den nasjonale konkurransen.
Der konkurransen omfatter flere Helseforetak vil det beste laget fra hvert HF representere sitt HF i
det nasjonale Ambulansemesterskapet.
Følg oss på Facebook!
Facebook.com/Ambulansemesterskap

