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Sammanfattning 

Detta arbete är inriktat på hur man inom polisen skulle kunna införa syrgas och 

defibrillatorutrustning i sina fordon, samt hur polisen med hjälp av denna utrustning skulle 

kunna förebygga och lösa vissa akutsjukvårdssituationer på ett bättre sätt. 

Det har redan beaktats av både räddningstjänst och polis i olika län. Räddningstjänsten i 

Umeå har många års erfarenhet av syrgasbehandling, och detta arbete har lett till att bl.a. 

samarbetet mellan räddningstjänsten och ambulanssjukvården har blivit mycket bättre. 

Dessutom finns möjligheten att räddningstjänsten i glesbygden förebygger skador under den 

tiden det tar för ambulansen att komma fram. I Karlstad och Arvika har polisen sedan 1999 

haft ett försök med defibrillator i polisfordon. Detta har lett till en ökad möjlighet att 

förebygga dödsfall hos personer som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp. Under dessa år har 

polisen i Karlstad och Arvika fått en ökad erfarenhet och kunskap om dessa händelser. De 

som jobbar vid polisen är väldigt positiva till defibrillering då de kan handla i situationer där 

akutsjukvård behövs. Både hos räddningstjänsten och polisen har försöken med syrgas 

respektive defibrillator varit lyckade i både resultat, erfarenhet och kunskap. Givetvis är all 

utbildning och utrustning en kostnad, som tyvärr talar emot denna utveckling och förnyande 

inom polisen. Trots detta tycker vi att det skall införas syrgas och defibrillatorer i polisfordon. 
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1 Inledning 

Varje år avlider 10 000 utom räckhåll för den traditionella akutsjukvården. Detta är 2/3 av de 

cirka 15 000 personer som dör på grund av hjärtsjukdom utanför sjukhus. I det dagliga 

polisarbetet ställs poliser inför en massa olika arbetssituationer. Inte allt för sällan kommer 

polisen i kontakt med personer som är i akut behov av akutsjukvård. Det primära problemet är 

att vid många av dessa tillfällen är polisen ensam på plats och utan att få hjälp av sjukvården. 

Därför måste polisen ibland hantera dessa händelser utan att ha den korrekta utrustningen och 

utbildningen för att göra en fullgod insats. Det sekundära problemet är att polisen ibland 

hamnar i situationer där de behöver assistera sjukvårdspersonalen. I dessa situationer behövs 

den rätta utbildningen t.ex. att kunna ge syrgas eller sköta en defibrillator.  

 

2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på om möjligheterna att införa syrgas och defibrillator i 

den svenska polisens dagliga arbete och på så sätt skulle kunna rädda liv eller förebygga 

onödiga dödsfall. Syftet är även att få svar på frågor såsom kostnader, intressen från polisen, 

nyttan av syrgas och defibrillator i polisfordon, samt hur ett ökat samarbete mellan 

räddningstjänst, polis och akutsjukvården skulle kunna förbättras i och med införandet av 

denna utrustning och utbildning. 

 

3 Metod 

Vi fann, genom artiklar och tidningsskrifter, att syrgas fanns inom räddningstjänsten i Umeå 

kommun, samt att ett försök med defibrillatorer hade gjorts i Karlstad och Arvika. Vi 

kontaktade först räddningstjänsten i Umeå, där vi gjorde ett studiebesök och en intervju med 

Conny Qwarforth, som är ansvarig för utbildningen i syrgas inom räddningstjänsten i Umeå 

kommun. Sedan kontaktade vi initiativtagaren och utbildningsansvarige Magnus Jarneman 

vid polisen i Karlstad. Vi intervjuade honom, och han berättade hur han fick idén och hur 

arbetet med att införa defibrillator har fungerat. För det teoretiska och tekniska vad gäller 

syrgasutrustning och defibrillator, har vi funnit denna information i böcker, artiklar, internet 

samt tidningar. 
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4 Teori 

I polislagens 2§ 4p kan man läsa, ”Till polisens uppgifter höra att lämna allmänheten skydd, 

upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen”. Med denna 

lagtext menas att polisen, om möjligt, skall hjälpa personer som är i behov av sjukvård. Detta 

skulle kunna vara i form av syrgas eller defibrillering.
1
 

 

4.1 Syrgas 

Oxygen (syrgas) är en förutsättning för livet. Utan syre blir en människa snabbt medvetslös 

och utan åtgärder leder detta till döden. 

Oxygen är ett ämne som vid normalt tryck och temperatur är i gasform. Först vid -183˚C 

övergår oxygen i vätskefas och blir fast - 218˚C vid normalt lufttryck. Syrgas är färg-, smak-, 

och luktlös. Normal koncentration i atmosfärisk luft är 21 % (volymprocent). Hypoxi 

(syrebrist) har en skadlig inverkan på kroppens organ. Kroppen syrgasförråd är närmast 

obefintligt, därför måste människan hela tiden andas. Människor klarar sig endast få minuter 

på sina syrgasförråd, speciellt hjärnceller är känsliga för syrebrist. Varning! Oxygen i sig 

själv brinner inte men det underhåller och förstärker ev. brand. Fett och oljor som kommer i 

kontakt med oxygen vid högt tryck kan självantända och brinna explosionsartat. Rökning och 

öppen eld får inte förekomma i närheten av oxygenbehandling.
2
 

 

                                                
1
 SFS 1984:387: Polislagen  

2
 Jerntorp, Peter Utbildningspärm: för ambulanssjukvården i region Skåne 

   Malmsten, Curt (1992): Akutsjukvård på skadeplats 
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Bild 1.  
Andningsvårdsväska som används inom ambulanssjukvården. 

Foto: Martin Persson 
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4.1.1 När skall syrgas ges? 

Syrgas skall ges vid alla situationer där syrebrist kan förekomma. 

Exempel på detta kan vara: 

• Person med bröstsmärtor/ misstänkt hjärtinfarkt. 

• Personer som andats in brandrök. 

• Misstänkt skallskada/stroke. 

• Person som krampar/har krampat. 

• Medvetslös. OBS! kontrollera ALLTID att personen har fria luftvägar! 

• Trauma! Ex. Trafikolycka, fastklämda. 

• Blodning/chock. 

• Drunknings/dykeri tillbud. 

• Astma/allergisk rektion. 

• Andningsproblem. 

• Hypotermi.
3
 

 

4.1.2 Hur skall syrgas ges? 

Syrgas ges oftast via en grimma eller en mask. Doseringen brukar ligga mellan 1-15 

liter/minut, dosering över 5 l/min får endast ges med mask. När man skall ge en person syrgas 

är det mycket viktigt att man uppträder lugnt och förklarar vad man gör och varför. Vid 

behandling av barn som tycker det är otäckt med att få en mask över ansiktet, kan man med 

fördel hålla masken en bit ifrån och bara flöda syrgasen över ansiktet.
 4
 

 

                                                
3
  Jerntorp, Peter Utbildningspärm: för ambulanssjukvården i region Skåne 

    Isaksson, L & Ljungquist, Å (1999): Ambulanssjukvård 
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4.1.3 När skall inte syrgas ges? 

Vid svår kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL. Personer med denna lungsjukdom kan i vissa 

fall sluta att andas vid för hög koncentration av syrgas. Vid behandling av dessa patienter 

skall man vara extra vaksam. Skulle personen bli slö och sämre kontaktbar, avbryt genast 

behandlingen och låt personen andas vanlig luft ett tag. Känner man sig de minsta osäker på 

om man kan behandla en person med syrgas, vänta med behandlingen och invänta 

ambulanspersonalen. Hjälp personen på andra sätt med andningen, genom att sätta personen 

upp, lätta klädseln runt hals och överkroppen, öppna fönster och tala lugnande med personen.
5
 

 

4.2 Hjärtstopp 

Sjukhusen har idag avancerade vårdresurser och en enorm kunskap och erfarenhet om hur 

man reducerar risken för död. Det gäller dock att dessa personer kommer levande in till 

sjukhuset. Nästan alla personer, som dör av hjärtsjukdom drabbas av ett så kallat 

kammarflimmer, ”plötsligt elektriskt kaos i hjärtat”, som leder fram till ett hjärtstopp. Vid 

detta så kallade hjärtstoppet, stannar inte hjärtat helt som man kan tro av ordet. Utan det som 

händer är att hjärtats kamrar står och ”fladdrar” vilket bidrar till att hjärtat inte pumpar ut 

något blod vilket i sin tur leder till att personen blir medvetslös. Det viktigaste när det gäller 

att kunna rädda någon som har drabbas av ett plötsligt hjärtstopp är tiden. Varje minut som 

går innan hjälp anländer minskar dock chanserna för överlevnad. Redan efter fem minuter 

börjar hjärnan få obotliga skador av syrebristen. Får personen ingen hjälp inom femton 

minuter är chanserna mycket små för att personen skall överleva.
6
 

 

                                                
5
 Jerntorp, Peter Utbildningspärm: för ambulanssjukvården i region Skåne 

    Isaksson, L & Ljungquist, Å (1999): Ambulanssjukvård 

 

 
6
 Flisa & HLR – årsrapport 2002: Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus 
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4.2.1 Hur man hjälper personer med hjärtstopp 

För att en person som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp skall ha någon chans att klara sig, är 

det några saker som är viktiga att de fungerar. Man brukar prata om kedjan som räddar liv. 

Den 1: a länken i denna kedja är ett tidigt larm till SOS för att få professionell hjälp. 

2:a länken är tidig HLR. Hjärt-lungräddning gör att personens andning och cirkulation på 

konstgjord väg kan hållas igång i väntan på ambulansen, vilket dramatiskt kan öka personens 

chans att överleva.  Den 3:e länken är tidig defibrillering. Detta är för de flesta av dessa 

personer den viktigaste behandlingen. Fungerar alla dessa länkar i kedjan ökar personens 

chanser att överleva drastiskt. Det har i Sverige sedan arton år bedrivits en 

utbildningsverksamhet i hjärt-lungräddning, och idag är cirka 2 miljoner människor utbildade 

i HLR.
7
 

 

 

 

 

                                                
7
 Flisa & HLR – årsrapport 2002: Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus 

Bild 2. Laerdal Heartstart FR2 defibrillator med tillbehör i väska. Foto: Martin Persson 
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4.2.2 Defibrillator, ett hjälpmedel 

En defibrillator fungerar så att man fäster två elektrodplattor på personens bröstkorg och 

sedan ges en elektrisk chock över hjärtat. Denna elektriska chock gör att all elektrisk aktivitet 

i hjärtat slås ut. Det man vill åstadkomma med detta är att hjärtat skall återfå sin normala 

elektriska aktivitet som normalt ger signaler till hjärtat att pumpa i en viss takt.
8
 

 

4.2.3 Defibrillator, hur fungerar dom? 

Det är säkert många som tycker att det verkar krångligt och svårt med att använda defibrillator 

och anser att det inte är något som polisen skall hålla på med. Men dagens defibrillatorer är 

mycket säkra och lättanvända, de är så lätta att ett barn kan sköta dem. De defibrillatorer som 

idag används inom ambulanssjukvården och av vissa räddningstjänster är så kallade halv 

automatiska. Det innebär att det är omöjligt att göra fel tex. att defibrillera på en person som 

inte behöver det.
9
 

 

4.2.4 Så här gör du när du defibrillerar 

Defibrillator består av en huvudenhet och två defibrillator plattor med en kontakt. När du 

kommer fram till en person som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp gör du följande. 

 

1. Konstatera hjärtstopp (medvetande, andning, puls). 

2. Starta HLR och anslut patienten till defibrillatorn. 

 

Punkt 1 gör du genom att först försöka få kontakt med personen genom att t.ex. skaka 

personen i axlarna. Andningen kontrolleras genom att se på bröstkorgen, lyssna efter 

andningsljud eller att känna med handen över munnen på personen. Pulsen kontrollerar du 

lättast genom att sätta två fingrar på personens hals och känner efter pulsationer. Kom ihåg att 

inte använda tummen, detta på grund av att i tummen har du egna pulsationer, och du kan då 

bli lurad att personen har puls.
10

 

 

                                                
8
 Isaksson, L & Ljungquist, Å (1999): Ambulanssjukvård 
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 Handbok för defibrillator Heartstart FR2 
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Punkt 2: Har du konstaterat hjärtstopp skall du påbörja HLR och ansluta personen till 

defibrillatorn, detta gör du genom att först starta defibrillatorn (B), (se skiss föregående sida), 

sedan fäster du de två defibrillator plattorna på personens bröstkorg. Plattorna är försedda 

med klister så att de lätt fastnar. På plattorna vissas tydligt var på bröstkorgen som plattorna 

skall sitta. När du gjort detta ansluter du plattorna till huvudenheten genom att sätta i 

kontakten (P) från plattorna i huvudenheten (O). När patienten är ansluten till defibrillatorn 

och denna är igång, gör defibrillatorn en analys av patientens hjärtrytm och kommer fram till 

om man skall defibrillera eller ej. Defibrillatorn ger dig instruktioner både med svensk röst 

och text. 

Skulle det bli aktuellt att defibrillera, kommer defibrillatorn att ladda upp sig automatiskt och 

berätta för dig att du skall defibrillera, knappen (L) kommer även att blinka och det är med 

den knappen som defibrilleringen utförs. Defibrillatorn berättar hela tiden för dig med röst 

och text vad den gör och vad du skall göra, vilket gör den mycket enkel att använda. Viktigt! 

Alltid när man defibrillerar skall man se till att ingen vidrör personen som är uppkopplad, 

detta för att ingen skall få en elektrisk stöt när man defibrillerar.
11

 

                                                
11

 Svenska cardiologföreningen: Avancerad hjärt-lungräddning 

Bild 3. Heartstart 

FR2 defibrillator 

skiss. Från handbok 

defibrillator FR2.  
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4.2.5 Vad kan vara problem vid defibrillering? 

Om personen som du skall fästa plattorna på skulle ha mycket hår på bröstet, kan detta göra 

att plattorna inte fäster. Därför skall man ha rakhyvlar i defibrillatorväskan så att man kan 

raka bort detta. Det bör även finnas en handduk eller papper i väskan om personen skulle vara 

väldigt blöt eller svettig, för detta kan göra att plattorna inte fäster som de skall.
12
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 Isaksson, L & Ljungquist, Å (1999): Ambulanssjukvård 
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5 Emperi/Resultat 

 

5.1 Syrgasanvändning inom brandförsvaret i Umeå kommun 

Conny Qwarforth jobbar inom brandförsvaret i Umeå Kommun. Han berättar att man har i 4 

år på 11 stationer (varav 1 heltidsstation) inom Umeås Brandförsvar, innehaft delegation att 

behandla patienter med syrgas.
13

 

 

5.1.1 Utbildning och delegering 

Samtlig berörd personal har fått en 8-timmars grundutbildning som både avser teoretisk och 

praktiskt handhavande av syrgas och syrgasutrustningen. Denna utbildning ges numera direkt 

vid brandmansutbildningen. Detta för att brandmannen som kommer till en station som har 

syrgas skall kunna få en delegering på denna utan att behöva vänta på att utbildas på den 

stationen. Tidigare fick personer på brandförsvaret som skulle administrera syrgas en 

personlig delegering från en läkare. Numera har läkaren delegerat detta till en sjuksköterska, 

och med ett särskilt utformat formulär (se bilaga) får, brandpersonal som genomgått 

utbildning och skrivit ett godkänt delegeringsprov, automatiskt en delegering på syrgas. 

Delegeringsskrivning som kräver godkänt resultat sker sedan kontinuerligt en gång om året 

för att få fortsatt delegering. Räddningsverket har tagit fram en folder för samtliga som får 

utbildningen. I denna behandlas anatomiska grunder, fysiologisk verkan av syrgas samt hur 

man praktiskt behandlar en patient, t.ex. hur man skapar fria luftvägar och vilka tillfällen man  

skall behandla patienter med syrgas.
14

 

 

5.1.2 Dokumentation 

Efter varje behandlingstillfälle skrivs ett protokoll (se bilaga) med uppgifter om patient med 

mera. Dessa protokoll lämnas till ansvarige inom Umeås brandförsvar. Den personen lämnar 

dessa protokoll till den delegerande läkaren en gång per år. Läkaren granskar protokollen och 

lämnar sedan eventuella åsikter till den ansvarige inom Umeås brandförsvar.
15
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 Conny Qwarforth, brandinspektör och ansvarig för utbildning i syrgas användning inom brandförsvaret i 

Umeå kommun 
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5.1.3 Utveckling och samarbete 

Från början fanns vissa motstridigheter inom personalen vid Umeås brandförsvar, för ökat 

ansvar. Efter det att man sett den positiva verkan av syrgasbehandling, positiv kritik från 

ambulanspersonal, så har man istället övergått till att se det som en utmaning och gedigen 

kunskap. Samarbetet mellan ambulans- och brandpersonal upplevs ha blivit bättre på fältbasis. 

Ett exempel på detta är att man som brandpersonal kan få en uppföljning från 

ambulanssjukvården om en insatts där man använt syrgas. Även andra positiva och negativa 

synpunkter på varandras insatser vid samarbete ute på fältet, har blivit bättre som följd av det 

utökade samarbetet.
16

 

 

5.1.4 Behov och vinning vid syrgasanvändning 

Connys tidigare erfarenheter från ambulanssjukvård talar för de positiva effekterna vid 

behandling med syrgas. Det finns nästan inga patienter som inte behöver syrgas, och det 

praktiska användandet av syrgas är väldigt enkelt. Det finns dock vissa risker, syrgas är en 

väldigt brandfarlig gas, och det är därför väldigt viktigt att det inte finns något som kan 

antända denna vid behandling, såsom öppen eld eller glöd. Att ha syrgasutrustning i bilarna är 

väldigt positivt då brandförsvaret ofta är före ambulans på olika olyckor och händelser. Tittar 

man sedan på de mindre orterna som ligger i ytterområdena så kan det skilja 20 minuter 

mellan den lokala brandkåren och en utryckande ambulans.
17

 

 

5.1.5 Uppföljning 

Uppföljningen kan göras väldigt seriös med diagram med mera, men för tillfället så följs 

enbart antalet behandlingar upp. Dessa har legat mellan 10-15/år för Umeås brandförsvar.
18
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5.2 Defibrillatorer i polisbilar 

Polisen i Karlstad och Arvika har införskaffat och försett polisfordon med defibrillatorer, för 

att poliserna ska kunna använda dessa när de i yttre tjänst ska behandla personer med 

hjärtstopp.
19

 

 

5.2.1 Historik 

Magnus Jarneman, som jobbar som polis i Karlstad, har en bakgrund som 

ambulanssjukvårdare. När han var på en semesterresa till Florida 1999, så upptäckte han att 

de hade defibrillatorer i sina polisfordon. Han fick kontakt med en polis som berättade lite om 

deras verksamhet. Magnus tyckte att det verkade som en bra idé att kanske prova det i 

Sverige, så han tog med sig idén hem till Sverige. Magnus började jobba med det, men stötte 

på lite problem, då det var lite svårigheter att få tillstånd av Socialstyrelsen
20

. Detta på grund 

av att det bara var sjukvårdspersonal som fick använda defibrillator. Ljusningen kom när 

polisen i Karlstad och Arvika fick ingå som en del i ett projekt av decentraliserad 

defibrillering (Stig Holmbergs projekt). Detta projekt var från början tänkt för 

deltidsbrandkårer men det skulle även innefatta polisen i Karlstad och Arvika.
21

 

 

                                                
19

 Magnus Jarneman, polis och projekt ansvarig för försök med defibrillator i Karlstad och Arvika 

 
20

  Socialstyrelsen. http://www.sos.se (030923) 
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 Magnus Jarneman, polis och projekt ansvarig för försök med defibrillator i Karlstad och Arvika 
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5.2.2 Utbildning 

Alla poliser har genomgått minst en dags utbildning med HLR och defibrillering. Dessutom 

har de varit med på ytterligare två dagars utbildning som alla poliser i Värmland har fått i bl.a. 

agerande på trafikolycksplats, akuta sjukdomar, skall- nack- ryggskador mm, detta för att alla 

poliser skall känna sig helt trygga i hjärtstoppssituationerna. HLR-utbildningen följer Svenska 

Cardiologföreningens riktlinjer. Till en början utbildades sju poliser på utryckningen, men 

Socialstyrelsen släppte lite på sina regler under projektets gång. Detta utvecklades till att 

omfatta alla på polisbåten i Vänern samt flertalet på utryckningen ca 25 stycken. Magnus är 

instruktör så han håller i utbildningen. Utbildningslokaler lånar polisen gratis av sjukhuset i 

Karlstad, varför kostnaden endast är arbetstiden för poliserna som går kursen. Utbildningen i 

dagsläget är 8 timmar och följer cardiologföreningens riktlinjer. Dessutom tar Magnus lite om 

akuta sjukdomar t.ex. diabetes, hjärtsjukdomar, hjärnblödningar, förgiftningar (alkohol, tablett 

och narkotiska intox ), samt kramper. Utbildningen skall repeteras med fyra timmar efter 

senast ett år, men Magnus säger att de har övat HLR med övningsdefibrillator lite oftare än 

så.
22

 

 

5.2.3 Delegering och dokumentation 

Ambulansöverläkaren delegerar och sedan görs en utbildningskontroll av en narkossköterska 

på specialutbildningsavdelningen på sjukhuset i Karlstad, detta efter att Magnus genomfört 

utbildningen. Dokumentationen sker på ett PM och en kopia skickas till ambulansöverläkaren 

samt till sjukhusets specialutbildningsavdelning.
23
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5.2.4 Utrustning och kostnad 

Magnus berättar att de använder en defibrillator som heter Life Pack 500. Priset för en sådan 

är 17 000 kronor, men det har inte behövt köpas några, för dem lånar Karlstadspolisen från 

företaget via sjukhuset. Sedan får Karlstadspolisen defibrillatorplattor från ambulans eller 

akuten för alla tre har samma typ av plattor. Polisen i Arvika har fått en defibrillator av det 

lokala Röda Korset och räddningstjänsten i norra Värmland har sponsrats med defibrillatorer 

från lokala föreningar, t.ex. hjärt-lungsjuka, så kostnaden för defibrillatorerna är i princip 

ingenting. Totalt finns det fem defibrillatorer, fyra i Karlstad och en i Arvika.
24

 

 

5.2.5 Vinning med defibrillator i polisbil 

Innan det fanns defibrillator i polisbilarna så var polisen på ett antal olika hjärtstopp där 

personerna inte överlevde, kanske delvis på grund av att det gått för lång tid innan 

defibrillering skett. Det händer ju faktiskt att polis kommer först på plats vid ett hjärtstopp, 

och Magnus berättar att de har varit på ett tjugotal hjärtstopp efter införandet av defibrillator, 

och av dem har de defibrillerat vid fyra tillfällen. Vid ett av tillfällena kom ambulansen i stort 

sett samtidigt som polisen och den mannen överlevde men fick vissa hjärnskador. Det mest 

positiva är att en av personerna som defibrillerades överlevde och har gått tillbaka till livet 

helt återställd. Sedan nämner Magnus att de varit på ett antal hjärtstopp då de har varit 

ambulansen behjälplig med lite av varje förutom defibrillering, t.ex. bårbärning, tagit hand om 

anhöriga, kört ambulansen in till sjukhuset och gjort HLR i ambulans. Allt detta arbete 

baseras på en mycket god kontakt mellan polis, ambulans och SOS alarm. Reaktionerna från 

alla vid polisen är positiva, och inte minst från SOS alarm där samarbetet fungerar mycket 

bra.
25
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5.2.6 Polisens prioritering 

Polisen i Karlstad och Arvika har tillsammans med ambulansöverläkaren skrivit en lokal 

skrivelse om polisens prioriteringar i samband med händelser som kan kräva defibrillering. 

Kort så innebär den att om polisen får ett akutlarm, (graden av larm bestäms av vaktbefälet), 

så ska polisen prioritera akutlarmet före den aktuella händelsen som polisen ska till eller 

befinner sig på.
26
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6 Diskussion/Analys 

Det lagstöd som detta arbete stödjer sig mot skulle man kunna säga är polislagens 2 § 4 

punkten. I den kan man läsa att till polisens uppgifter hör ”lämna allmänheten skydd, 

upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen”. Denna hjälp 

anser vi mycket väl skulle kunna vara att hjälpa personer som är i behov av syrgas eller som 

drabbats av ett plötsligt hjärtstopp.
27

 Dessa uppgifter skall naturligtvis även i framtiden i 

första hand tillhandahållas av ambulanssjukvården. Men eftersom polisen även kommer i 

kontakt med dessa patientgrupper anser vi det lämpligt att även polisen skulle kunna stå för 

dessa behandlingar. 

 

6.1 Syrgas i polisfordon 

Främst menar vi att syrgas ska kunna användas vid större händelser såsom trafikolyckor, 

bränder, större olyckor och när man ska hjälpa personer med hjärtstopp. En annan tanke är att 

polisen skall vara utrustad med syrgas vid större evenemang som tex. konserter eller 

karnevaler. Detta för att det kan vara svårt för sjukvården att komma fram till den behövande. 

Givetvis är syrgas bra för alla personer som behöver det, men för polisen kan det innebära 

några problem. Exempelvis för att utrustningen är ganska stor och väger en hel del. Detta 

innebär att polisens redan fullastade fordon skulle hamna på eventuellt övervikt, samt att det 

inte skulle finnas så mycket plats över till annan utrustning som polisen skulle behöva för att 

kunna göra ett fullgott jobb. Oftast är syrgas en av de viktigaste behandlingarna för personer 

med tidigare nämnda sjukdomstillstånd, men det kanske inte alltid är livsavgörande. Detta kan 

man ju givetvis sätta i motsats mot den kostnad som uppstår för att köpa in utrustningen samt 

att utbilda polisen i syrgasanvändning. 

                                                
27
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6.2 Defibrillator i polisfordon 

I de flesta fall tar det alldeles för lång tid för ambulanssjukvården att komma fram till 

patienten och göra en defibrillering, för att patienten skall kunna överleva. Samtliga polisen 

som arbetar i yttre tjänst har idag en grundläggande utbildning i hjärtlungräddning. En 

defibrillator skulle vara ett utmärkt tillskott till denna kunskap. Skulle man i framtiden kunna 

ha defibrillator i polisfordon, skulle tiden mellan hjärtstoppet och den första defibrilleringen 

kunna kortas. Detta eftersom polisen ofta är ute och kör, och på så sätt skulle kunna ha en 

kortare framkörnings tid, inte minst i glesbygden där polisen ofta finns närmare än 

ambulansen. På så sätt skulle man kunna förebygga att personer dör för att de inte får hjälp i 

tid. Givetvis ska inte polisen sköta akutsjukvårdens jobb, men gäller det en människas liv så 

ska det väl egentligen inte spela någon roll vem som räddar det. I genomsnitt kommer de 

flesta poliser att någon gång komma först på ett hjärtstopp. Om defibrillator fanns med vid 

alla dessa tillfällen, så skulle säkert många liv gå att räddas där inte det räcker med HLR. 

Det skulle givetvis bli en kostnad att införskaffa defibrillatorer i polisfordon, men forskning 

och verkliga händelser (såsom i Karlstad) visar på att det går att rädda liv. Att rädda liv idag 

borde inte ställas i jämförelse mot en kostnad, utan har man möjlighet att kunna rädda liv, om 

så bara ett liv, skulle denna investering vara värt sitt pris. Idag finns det defibrillatorer lite var 

stans runt om i världen, t.ex., på flygplatser och hotell, och för att kunna använda dessa så 

behöver man ingen speciell utbildning inom sjukvård. Det räcker med en kortare 

introduktionsutbildning i handhavande, och detta gör att utbildningstimmarna inte blir så 

många.  

Polisen är en statlig myndighet och får därmed inte sponsras, men som man ser i Karlstad och 

Arvika så kan man lösa detta på annat sätt. Medlemmarna i de lokala organisationerna, t.ex. i 

Hjärtlungsjukas förening, är nog väldigt glada och positiva om polisen skulle ha defibrillator i 

sina fordon, och genom att skriva ett ”låneavtal” mellan organisationen och polisen så handlar 

det inte längre om någon sponsring. Detta skulle minska kostnaden enormt. 

Polisen har idag avsatt utbildningstid, och denna tid skulle kunna användas som tid för att 

utbilda i defibrillator. Givetvis ska inte utbildning som rör ens egen säkerhet, tex. självskydd 

och vapen, komma i andra hand.  
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6.3 Slutsatser/rekommendationer 

 

• Syrgas behövs vid nästan alla sjukvårdstillfällen. 

• Syrgas är inte svårt att ge. 

• Defibrillator är ett viktigt steg i att rädda liv. 

• Det är inte så krångligt med defibrillatorer som många tror. 

• Kostnaden behöver inte bli så stor. 

• Kolla med föreningar/organisationer om ev. utlåning av defibrillatorer. 

• Använd gärna likadan defibrillatormodell som den lokala ambulanssjukvården. 
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