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Vid misstanke om nackskada eller ryggskada där spelare ligger stilla – 
undersök på isen.                                               
Övriga skador undersöks i båset. Vid kraftig smärta eller hjärnskakning tas 
spelaren ut i omklädningsrummet för vidare undersökning i lugn och ro. 

Mjukdelsskada 

Smärta vid tryck, tilltagande svullnad och missfärgning.                                 
Kyla minst 10 minuter. Tryck emot, linda och högläge. 

Ledbandsskada 

Smärta över sidorna på leden.Smärtan ökar om man vickar leden i sidled.   
Linda, kyla,högläge och avlastning. Tidig behandling kan förkorta skadans 
omfattning och minska tiden för läkning. 

Sårskada 

En sprutande och pulserande blödning tyder  på att en större pulsåder blivit 
skadad. Då är det viktigt att snabbt få stopp på blödningen.                             
Gör ett tryckförband och lägg över såret. Placera den blödande kroppsdelen i 
högläge.                                                                                                             
Ytlig sårskada eller sår som glipar.                                                                       
Tvättas av, tejpas vb och omläggning med torrt förband. 

Skelettskada 

Synlig felställning.                                                                                  
Stabilisera genom att linda mot fast underlag, tex skridskoskydd. Högläge. 

Skallskada / hjärnskakning 

Vid kraftigt våld mot huvudet och spelare ligger på isen – gör första 
bedömningen på is.                                                                                          
Känn försiktigt över nackkotorna. Fråga om det domnar i armar eller ben. 
Fråga vilken dag det är, när du är född , vilket lag du spelar mot. Om detta är 
ok kan spelare tas av isen för fortsatt undersökning i lugn miljö. Vanliga tecken 
på en skallskada kan uppstå direkt eller komma senare, som tex 
omtöckning/yrsel, illamående/kräkning, huvudvärk, förlångsammat tal och 
svarar med fördröjning, sluddrigt tal, förvirrad, okoordinerad, 
minnesstörningar, medvetandeförlust, ljuskänslighet.                                                                                



Nacke                                                                                                     
Skelettskada   

Spelare ska ligga kvar och bedömning ute på isen. Hjälmen lämnas kvar på 
huvudet. Vakenhetsgrad kontrolleras med frågor som vilken dag det är, när du 
är född , vilket lag du spelar mot. Känn försiktigt över nackkotorna.Titta på 
pupiller, pupillstorlek och sidolika pupiller. Domningar /känselbortfall i armar 
eller ben.                                                                                                              
Om smärta över nackkotor, domningar/ känselbortfall armar/ben ska spelare 
ligga kvar på isen. Stabilisera huvudet genom att hålla fast huvud/käkar från 
ovansidan. Håll stadigt och släpp inte förrän ambulanspersonal tar över. Hämta 
filt och tala lugnande med spelaren. 

Mjukdelsskada 

Känn på mjukdelarna i nacken. Smärta i musklerna vid direkttryck eller töjning. 
Kyla. 

Ansikte                                                                                                      
Skelettskada 

Känn på ansiktsskelettet. Finns oregelbundenhet, dubbelseende.                      
Om ja, tillkalla ambulans. 

Mjukdelsskada, underhudsblödning.                                                                 
Kyla och tryck ca 10 min. 

Hals                                                                                                          
Mjukdelsskada   

Våld, puck mot framsidan av hals. Risk för svullnad som kan påverka 
andningsvägarna.                

Revben                                                                                                          
Skelettskada 

Kompirimera bröstkorgen genom att tryck ihop från sidorna. Om plötslig smärta 
och andningspåverkan kan sannolikt vara spricka eller brott i revben.                                       

 

 



Axel                                                                                                                        
Ur ledMycket kraftig smärta. Sidoskillnad i axelkontur höger jämfört med 
vänster. Ring ambulans. 

Mjukdelsskada                                                                                          
Axelleden är mycket känslig. Överarmen hålls på plats i huvudsak av ledband 
och muskler.                                                                                                  
Kylpåse tejpas på, låt sitta ca 10 min. 

Rygg                                                                                                            
Skelettskada                                                                                              
Mjukdelsskada  

Om spelare ligger kvar på isen eller har kraftig smärta, känselbortfall/domningar 
i ben, undersök på isen.                                                                                    
Tryck försiktigt på kotorna och om smärta med utstrålning i ben, låt spelaren 
ligga kvar på isen. Hämta filt, tala lugnande med spelaren och ring ambulans. 
Om smärta vid sidan av kotorna i mjukdelarna, kyla i minst 10 min. 

Lår                                                                                                                                      
Muskelbristning, blödning eller lårkaka. Smärta vid tryck mot muskel och 
anspänning av lårmuskel.                                                                                
Linda hårt och linda gärna fast kyla utanpå bandaget. Högläge. Lätta på 
bandaget efter ca 10 minuter. 

Knä                                                                                                             
Muskler, ledband, menisker, ledkapsel, skelett. 

Stabilt, kan stödja.                                                                                                 
Linda, kyla, högläge och avlastning. 

Fotled                                                                                                       
Skelettskada 

Felställning                                                                                                            
Direkt till akuten. 

Ledbandsskada  

Stabil men smärta vid provokation.                                                                       
Linda, högläge och avlastning. 



 

 

 

 

 


