EMS Norway mesterskapsregler regionale ambulansemesterskap. (Trøndelag)

Sted: Stjørdal
Tidspunkt: 25.04. 2018
Transport og opphold: Konkurransen går over 1 dag, transport og oppholdskostnader må dekkes av
de deltagende team.
Registrering:
Alle deltagere må registrere seg hos EMS/ HF sitt sekretariat den 25.04.2018 i tidspunktet mellom
08:30 og 09:00
Sekretariatet befinner seg på (informasjon kommer senere)
Påmeldingsfrist: 15.03.2018

Fokus:
Mesterskapet vil fokusere på evnen til teamarbeid, ferdigheter, erfaring og evnen til å løse
utfordringene som teamene vil møte i konkurransen.
Teamsammensetning:
Prehospitalt personell fra hele Midt-Norge (HF Møre og Romsdal, HF Nord-Trøndelag, HF St.Olav) kan
melde seg på konkurransen. Alle lag må inneholde en teamleder pluss ytterligere to
teammedlemmer.
Alle lagsmedlemmene må enten være ambulansearbeider, paramedic, sykepleier, student/lærling
under utdanning eller lege i prehospital tjeneste. Teamet skal speile ett vaktlag i ordinær tjeneste.
Teamene bør vurdere et backup alternativ for gruppemedlemmene, med tanke på sykdomsfravær
eller annen årsak til fravær.
Teamene kan fritt velge hvem som skal være teamleder under hvert enkelt scenario, hvem som
innehar rollen som teamleder skal formidles til dommerne på scenariostedet.
Antall deltakende team:
6 team fra hele Midt-Norge kan delta i konkurransen, plassene tildeles etter først til mølla prinsippet.
Men EMS Norway påberoper seg rett til å gjøre unntak for antall og HF tilhørighet før søknadsfristens
utgang, dette for å oppnå bredest mulig deltagelse fra alle deler av HF.
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Gjennomføring konkurranse.
Regler
•
•
•

25.04.18 starter konkurransen med en rundløype, hvor første scenario presenteres.
Teamene starter konkurransen kl 10:00 og hvert enkelt team får utdelt utkalling til første
case.
Konkurransedagen vil inneholde 6 scenarioer/ferdighetstester.

Hvert scenario vil bli bedømt av to dommere, scenarioene vil kunne bli utført både innendørs og
utendørs. I tillegg til scenariodommer vil det være en jury bestående av en eller flere
hoveddommere, disse er:
•
•

(kommer senere)
(kommer senere)

Alle team medlemmer skal bære uniform under konkurransen og under premieutdelingen.
Premieutdelingen vil bli holdt under en enkel tilstelning etter endt konkurranse.

Under scenarioene vil det blant annet kunne bli brukt pasientsimulatorer og/eller pasientmarkører.
Følgende vitale parametere kan opplyses eller simuleres på medisinteknisk monitor.
•
•
•
•
•
•
•

EKG.
Puls.
Spo2.
Etco2.
Temperatur.
Respirasjonsrate.
B.S.

I tillegg kan noen av følgende prosedyrer kunne gjennomføres på pasientsimulatorer.
•
•
•
•
•
•

AHLR.
Luftveissikring/ håndtering.
Avlastning av trykkpneumothorax.
IV / IO tilgang.
Defibrillering.
Auskultasjon av hjerte og lunger.

Senarioene vil bli avsluttet etter maximums tid på 10 minutter, eller ved oppgitt tid ved oppmøte
case. Hvis ingen tid oppgis er maxtimumstid 10 minutter.
Mekanisk HLR medisinsk teknisk utstyr tillates. Medisinsk teknisk utstyr med nåtids tilbakemelding
tillates. Diagnostisk medisinsk teknisk utstyr som ultralyd tillates ikke.
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Hvert enkelt lag kan medbringe eget kjøretøy med medisinsk tekniske, forbruks utstyr og
medisiner/placebo som benyttes i egen tjeneste.
EMS Norway, H-Foretakene vil stille til disposisjon, ambulanse med nødvendig medisinsk teknisk
utstyr og forbruks utstyr, mulitimonitor, placebo medikamenter etter oversendt liste og forespørsel,
for de lagene som ikke kan stille med eget utstyr.
Det er teamenes eget ansvar å påse at det nødvendige og adekvate utstyr forefinnes i egen og utlånt
ambulanse.
Det er viktig å medbringe nok medisiner/placebo, forbruksmateriell for å kunne ha tilstrekkelig
materiell til å kunne gjennomføre alle scenarioene.
Fair Play.
Teamene skal ikke dele informasjon om scenarioene som de har kunnskap om under konkurransen til
de andre lagene, teamene tillates heller ikke å observere eller på annen måte skaffe seg informasjon
om scenarioene, før de skal delta i scenarioet. Brudd på denne regelen vil kunne medføre
diskvalifisering fra konkurransen.
Alle teamene og dommerne må signere en fair play kontrakt, denne inneholder også en aksept hvor
man godtar filming og fotografering under konkurransen. Filmer og foto kan fritt benyttes av EMS
Norway og deres samarbeidspartnere. Denne må aksepteres av alle deltagere og dommere.
Gjennomføring:
EMS Norway, H-Foretakene vil utarbeide en tidsplan som hvert enkelt team vil få utlevert før
konkurransens start.
Teamene må være klare til innsats på bestemt sted, minimum 15 minutter før tidspunktet avsatt på
tidsplanen. Hvis teamene ikke møter opp til fastsatt tid, vil dette kunne føre til diskvalifisering.
For hvert enkelt scenario er det avsatt en tidsramme, tidsrammen begynner når teamene har fått
den nødvendige informasjonen for å starte scenarioet. Når tiden avsatt til hvert enkelt scenario er
brukt, vil dommeren avslutte scenarioet og ingen poeng vil bli gitt etter dette tidspunktet.
Transporttid mellom og til scenarioer er ikke medregnet i denne tidsplanen. Ved transport mellom
scenarioer og på offentlig vei, gjelder de på stedet gjeldende trafikkregler. Blålys og sirener brukes
ikke under transport til og fra, men kan benyttes ved scenarioer, hvis teamet mener dette er av
betydning i det aktuelle scenarioet.
Teamene vil få melding fra «AMK» om sted og type hendelse før transportetappe til scenarioet.
Under scenarioet vil det enkelte team få informasjon om hendelse, pasientstatus og relevant
åstedsinformasjon fra dommerne. Informasjon nødvendig for å kunne starte nødvendig behandling
vil man få ved å undersøke, enten pasientsimulator, pasientmarkør og eller i kommentar/ svar fra
dommer eller simulatoroperatør.
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