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Revisjonsfrekvens:
Januar-Februar hvert år

Alle som spiller fotball for Havdur er omfattet av en grunnforsikring. Det er et vilkår at
vedkommende er medlem av klubben. Ved skade er saksgangen som følger:
Akutt behandling  Informer om skade/forsikring  Registrer skade  Behandling  Oppfølging
Ring nødnummer 113 ved alvorlige skader eller livstruende tilstand.
Utfør akutt skadebehandling, kontakt lege/få bistand fra idrettens skadetelefon 02033
Ansvar: Støtteapparat

Orientér skadet spiller (over 18 år) eller foreldre/foresatte om fotballforsikringen og oppgi
navnet på en kontaktperson i Havdur Fotballs styre. F.eks sportslig-, ungdoms- eller minileder.
Varsle Havdur Fotballs styre om skade og omfang
Ansvar: Støtteapparat

Meld skade på ett av følgende skjema (med BankID) eller ring idrettens skadetelefon på 02033
a) Skadede er yngre enn 13 år: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/barneidrettsforsikring
Trykk knappen «Alle barn under 13 år».
Forsikringsselskapet vil be forelder om at Havdur Fotballs styre bekrefter den skadede sitt medlemsskap og at
skaden skjedde under organisert trening/kamp. Det skal henvises til forsikringsselskapets skadenummer som ble til
under registrering. Bekreftelsen sendes til skade@idrettshelse.no
b)

Skadede er 13 år eller eldre: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/fotballskade
Forsikringsselskap innhenter opplysninger om forsikringsdekning via Fotballens Informasjons og
Kommunikasjonssystem (FIKS). Klubben har ansvar for registrering i FIKS.
Ansvar: Spiller (over 18 år) eller foreldre/ foresatte

Idrettens Skadetelefon tar kontakt med skadede (foreldre/foresatte) for å avklare om skaden er dekket og
informerer om videre saksgang. Skadetelefonen gir gode råd og hjelper med diagnostisering.
Skaden blir vurdert av en fysikalsk medisiner eller autorisert idrettslege (NIMF), som deretter lager et
behandlingsprogram. Skadetelefonen bestiller all videre behandling og innhenter nødvendige godkjenninger
fra Gjensidige. For at du skal ha krav på erstatning, må all behandling bestilles via Idrettens Skadetelefon.
Ansvar: Idrettens Skadetelefon
PS: Man kan få samme hjelp fra Skadetelefonen dersom skaden ikke er dekket av forsikringen, men må da selv betale for all behandling.

Oppfølging av saksgang og rettigheter
Ansvar: Havdurs fotballstyre

Oppfølging av spiller; veien tilbake til felt (vil spiller være tilstede på trening/kamp?) ogaktivitet
Ansvar: Støtteapparat
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