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Trafikstopp spårområde Ambulansverksamheten
Gäller för: Ambulansverksamhet
Utförs på: Ambulansverksamhet
Rutinen avses tillämpas vid olycka/olycksfall på eller i nära anslutning till spårområde/järnväg.
Säkerhet för insatspersonalen vid och på spårområde handlar om att alltid få bekräftat att all
trafik står stilla samt att aldrig gå upp på spår utan att trafikstopp är bekräftat.
Sammanfattning rutin:
1. Ambulansdirigent kopplar ihop Trafikledare Trafikverket med Sjukvårdsledare.
2. Sjukvårdsledare begär trafikstopp. Uppge namn och telefonnummer.
3. Sjukvårdsledare informerar på tilldelad talgrupp om att trafikstopp gäller – begär
kvittens från samtliga enheter.
4. Avsluta insats: kontroll och kvittens att sjukvårdspersonal lämnat området. Åter
kontakt med trafikledare Trafikverket för att bekräfta avslutad insats.
Utförlig rutin:
Sjukvårdsledare ansvarar för att anmäla trafikstopp till Trafikverket. Ambulansdirigent ringer
upp Trafikverkets Trafikcentral och kopplar ihop trafikledaren med ambulanssjukvårdens
ledningsenhet så att Sjukvårdsledare får direktkontakt med trafikverket.
Sjukvårdsledare uppger namn och telefonnummer och begär trafikstopp. Trafikstopp skall alltid
anges mellan två gränspunkter ex Alvesta och Gemla. Bekräftelse om trafikstopp fås av
trafikledaren på Trafikverkets Trafikcentral med klockslag och gränspunkter.
Sjukvårdsledare informerar om trafikstopp och begär kvittens från samtliga ambulanser via
tilldelad sjukvårdsinsats-talgrupp. Är ambulans första organisation på plats ges denna
information även på tilldelad RAPS talgrupp.
Om det under insats framkommer att korrigering av området för insatsen bör/kan göras bedömning i samverkan – är det sjukvårdsledaren för sjukvårdens räkning som via telefon
kontaktar trafikledaren på Trafikverkets Trafikcentral. Bekräftelse mellan nya gränspunkter och
klockslag skall ges. Sjukvårdsledare informerar via talgrupp sjukvårdsinsats till ambulansenheter
och begär kvittens så att inga oklarheter uppstår.
Vid avslutad insats tar sjukvårdsledare - efter kontroll att all sjukvårdspersonal har lämnat
spårområdet – efter kvittens på sjukvårdsinsats talgrupp från de ambulansenheter som varit
knutna till ärendet - åter kontakt med trafikledaren på Trafikverkets Trafikcentral för att bekräfta
avslutad insats för sjukvårdens räkning.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare
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