Vad hände i Trelleborgshamn när en av regionens SITS-dagar genomfördes där?
Den 19 maj genomfördes Region Skånes SITS – Sjukvårds Insats Till Sjöss - dag Kurs 25 i Trelleborg
Syftet med dagen är att ge kontinuerlig fortbildning och att skapa en ökad handlingsberedskap inför en
SITS insats från Region Skåne. Regionens ansvarsområde stäcker sig ut till territorialgränsen. Dagen
präglas av praktiska prehospitala tillämpningsövningar
Det var ett glatt gäng från ambulanssjukvården som ingår i SITS beredskapen från Malmö/Trelleborg,
Höganäs och Simrishamn tillsammans med SSRS Trelleborg och Kustbevakningen som träffades på
kajen denna tisdagmorgon då regnet vräkte ner.......... men i takt med glada tillrop från deltagarna och
engagerade medarbetare från samverkande organisationer … slutade det regna och solen tittade fram.

Några av svaren som inkom via kursvärdering:
Beskriv med tre meningar vad Du sagt eller tänkt om den här utbildningen.
— mkt bra med praktiska övningar
— Mycket bra genomgång av de inblandade myndigheter, ambulans
kustbevakning, sjöräddning. Kunde dock lagts till med helikopter.
— Viktigt med dessa dagar då vi behöver dem för vår kompetens. Känns gott att
RSPE satsar på SITS!!
— en rolig och lärorik dag med fältmässiga förhållande
— Nyttig Rolig Användbar
— Bra utb i realistisk miljö vilket höjer känslan/oron för hur svårt det kan vara i en
verklig situation.
— Bra och rolig utbildning. Känns viktig att deltaga för att upprätthålla kompetens.
Vill gärna ha ökande svårighetsgrad på moment.

Föreläsaren/arna har erforderlig kompetens inom område
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Övriga synpunkter
— Jätterolig dag, Mycket bra val av mat
— Bra övningsfall i klurig miljö. Provar gärna borda lotsluckan den gång
— Bra att träffa kustbevakningen också. Bra med autentiska fall.
— Det som gav mest var helt klart att få använda dräkterna i vattnet, bilda ring och
ta sig till flotten. Ett förslag till vidare utbildning är att ha samma koncept inomhus
och använda sig av våg- och vindmaskiner etc. Att få känna på hur det skulle kunna
vara under hård storm är något helt annat.
Stort tack till alla deltagare – Region Skånes SITS instruktörer Jan-Anders, Nina och Nicklas,
samverkande organisationer SSRS Trelleborg – Elsa med besättning och kustbevakningen KBV 314
med besättning, våra markörer denna dag som blev väl omhändertagna sist men inte minst deltagande
engagerade medarbetare från ambulanssjukvården - Hälsar Arne och Carina, RSPE - Väl Mötta igen!

