
Skador är skoj!
-Hur man kan hantera skadespel på lajv



Upplägg

 Off
− Skadeteori

 IN
− Skadespelsteori
− Problematisering
− Hur man arrangerar skadespel
− Hur man spelar skadad
− Hur man tar hand om skadade
− Hur man tar hand om döda



Skadeteori
 Vad är en skada?

 Skademekanismer

 Dödsmekanismer

  



Traumatiska amputationer



Blödning/Cirkulationschock



Skärsår



Skallskador



Andning och lungskador



Benbrott och luxationer



Brännskador



Köldskador, Nedkylning, KFI



Hur begränsande är en skada?

 Smärtpåverkan

 Hur stark är patientens vilja att överleva?



Hur begränsande är en skada?

 Allmänpåverkan

 Psykisk påverkan



Paus vid behov



IN
 Syftet med skadespel

− Spelmekanik/regelsyfte
− Upplevelse

 Syftet med att spela skadad
− Få en upplevelse
− Ge en upplevelse
− Följa reglerna
− Inspirera!



Problemformulering

 Personliga gränser
− ”Jag vågar inte”, ”Om jag visar mig sårbar kommer folk se 

ner på mig”

 Tävlingstänk
− ”Om jag aktivt erkänner mig besegrad förlorar jag 

ansiktet”
− ”Om jag ändå förlorat kan jag lika gärna offa nånstans tills 

jag är läkt”



▪ Obesvärande
– ”Om jag spelar ut skadan så lite som möjligt så 

slipper fältskären ta hand om mig...” 
– ”Det blir så pinsamt att gå off för att förklara hur 

skadad jag är in...”
• Sjukvårdarbegränsningar

– "Första brigaden retirerar med åttioprocentiga 
förluster, bårbäraren hitåt!”

– ”Jag vet inte hur man syr, så jag fular ihop nåt”

Problemformulering



 Utrustningsomtanke
– ”Oj, där ligger någon med jättesnygga kläder. 

Hon vill nog inte att jag släpar eller sminkar 
något...” 

– ”Ge fan i fejkblod på mina kläder!”
• Tråkighetssyn

– ”Åh nej, nu ska jag ligga och vara skadad i en 
timme igen... Hoppas de som lajvar under tiden 
har det roligt...”

– ”Jaha, ett livräddande vitt snöre. För femte 
gången.”  

 

Problemformulering



Problemsituationen

 Rädsla eller ointresse minskar spelintresset
 Okunniga och oinspirerade sjukvårdare minskar 

upplevelsen
 Allt leder mot tråkiga, korta behandlingar för att 

upprätthålla spelreglernas krav



Så hur gör vi då?



Arrangera för skadespel
 Skapa incitament för att tas om hand

– Socialt (Röda armén eller Irak?)
– Medmänskligt (Kannibal-orch eller Röda korset?)
– Militärt (Avbryta pga förluster, befästa före anfall)

 Memento mori
– Förbered spelarna på att skadas under lajvet
– Övning minskar rädsla och ovana



Arrangera för skadespel
 Planera skadeflödet

– En skadad kommer aldrig ensam...
– Max 30 lajvare per sjukvårdare på krigslajv
– Sminktillgång? Vem och när?
– Stridsregler          Skadeflöde 



Arrangera för skadespel
 Aktivera de skadade!

– Heliga svanens borg-principen
– Viktiga karaktärer i sjuksäng 
– Skadade kan se efter varandra



Arrangera för skadespel
 Civilt skadespel

– Förbered icke stridsrelaterade skadescener
– Pipsprängning, epedemier, luftangrepp, 

bilolyckor, slagsmål, graviditet, förhör, 
misshandel, självspäkning osv.



Spela skadad
 Ta initiativet

– Visa att du vill spela skadad och bli 
omhändertagen

– Skilj ev. från skarp skada
 Välj din skada 

– Roligt eller exakt?
– Spela upp och spela ner



Spela skadad
 Välj dina symptom

– Andningsbesvär, medvetandeförändringar, puls, 
smärta, psykiska reaktioner, rörelser, ego-
urinering, mm.

 Hjälte först, krascha sedan



Spela skadad
 Jämför med egna erfarenheter

– Vilka skador har du varit med om?
– Hur kände du dig då?

 Tänk på att du inspirerar andra!



Paus vid behov



Omhändertagande
 Skapa roligt spel för alla inblandade

– Be om hjälp!
– Sminka tidigt. Koppling mellan in och off
– Hellre spel än effektivitet eller korrekthet
– Initiera spel och symptom som sjukvårdare



Omhändertagande
 Skapa roligt spel för alla inblandade

– Prata högt
– Den heliga svanens borg-principen



Omhändertagande
 Triage

– Resursbehov kontra prognos
– P1-P3, Samt P1(Hold)
– Lajvanpassning (Bltr, AF, Puls?)



Omhändertagande



Omhändertagande
 Undersökning av patienten

– Möjlighet att kommunicera
– Skapa en bild av vad som ska/kan göras
– Sätt en ambition på skadespelet



Omhändertagande
 Undersökning av patienten - LC-ABCDE

– Livsfarligt läge
– Catastrophic bleeding
– Airways and cervical spine control
– Breathing and ventilation
– Circulation and Haemorrage control
– Disability
– Exposure depending on environment



Omhändertagande
 Transport

– Stridsförflyttning
–Huvudsyfte skydda från ytterligare skador

– Skadetransport
–Huvudsyfte att nå vård och skydda mot kyla

– Vem transporterar? Hur långt?



Omhändertagande
 Transport

– Metoder
–Den skadade går själv
–Lyfta/bära
–Släpa
–Bår 
– (Vinscha)
–Köra



Omhändertagande
 Blandade behandlingar

– Förband med blod (tryck, täck, avsnörande)
– Spjäla
– Kauterisering
– Psykologiskt omhändertagande
– Suturer
– Rök och kem



Omhändertagande
 Medicin

– Undvik vanliga allergener(nötter,mjölk, fisk, ägg)
– Biverkningar är roligt
– Administrering och instruktion
– Salvor



Omhändertagande
 Kirurgi

– Extrahering eller reparation?
– Material och förberedelser
– Assistent
– Hålduk kan dölja proteser



Omhändertagande
 Kirurgi
– Dölj inte scenen!
– Arbetssätt
– Bedövning
– Tid till förfogande?



Hantering av döda



Hantering av döda
 Varför skall rollen dö? Vilket spel vill man ha ut?



Hantering av döda
 Praktiskt
–Hur hanterar kulturen döden?
–Hur hanterar sjukvårdaren dödens inträffande?
– Likvaka, gravöl, minnesstund
–Begravning



Avslutning

 Föredömen

 Planering



Avslutning

 Avslutande frågor?

 Erfarenheter?

Tack för att ni lyssnade!


