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    Sammanfattning 
Rapporten handlar om polisiär akutsjukvård vilket får anses vara en färdighet man 

skall kunna hantera som färdig polis. Detta bland annat för att allmänheten ute på 

gatan ofta kan förvänta sig att uniformerad polis skall kunna gripa in i akuta 

situationer och ge ”livräddande åtgärder”. 

Polis bör inte alltid räkna med att ambulanspersonalen är dom som först är på 

plats när det skett en olycka, stor eller liten, få eller många inblandade personer. 

Hur vi nått detta resultat är genom att studering av litteratur och intervjuer med 

ambulanssjuksköterska och polis samt polisstudenter, om vad dom ansåg vi ska 

kunna hantera för skador samt vad som dom ansåg vara av vikt att ta upp i detta 

arbete. 
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1 Inledning 
Vi har valt att fördjupa oss inom området akutsjukvård för att visa vad som krävs 

av polisen vid ett akut omhändertagande av skadad person, då ambulans ej hunnit 

till platsen. 

Polisen har i Sverige, när inga andra medel är tillräckliga som t.ex. verbal 

kommunikation, lättare fysiskt våld, en skyldighet att använda de medel som 

situationen kräver. Även då våld brukats mot person så ska det vara lika självklart 

att man som polis ska kunna ta hand om dessa människor. 

Efter samtal med ett 30-tal slumpmässigt utvalda studenter i termin 4, 

polisutbildningen i Umeå, har det framkommit att den vunna kunskap inom 

området akutsjukvård har givit dom en överblick på något som innan skolstarten 

var för vissa helt främmande. Att ha möjlighet och kunskap att kunna hantera en 

skadad person samt att kunna ge livsuppehållande åtgärder till skadad person ger 

till vissa en extrem ”kick” men skänker även ett visst självförtroende inför 

situationer som kan tänkas uppkomma i framtiden. 

1.1 Bakgrund 

Då situationer uppstår med inslag av fysisk skada mot person så kan det ske att 

polisen är de som är eller kommer först till platsen där den/de skadade befinner 

sig. Det kan röra sig om att ambulanserna är upptagna på annat ställe eller att 

polisen helt enkelt är den som hittar den skadade. I dessa fall är det viktigt att vi 

har en bred kunskap om akutsjukvård samt ett professionellt omhändertagande av 

personen dvs ha den kunskap och färdighet som ett akut omhändertagande av 

skadad person kräver. Den första insatsen kan vara den avgörande länken i 

överlevnad, rehabilitering samt tillfrisknande. En annan viktig aspekt är att vi tror 

allmänheten inte enbart ser poliser som poliser utan även som någon som kan 

hantera situationer vare sig det gäller bråk eller någon som behöver 

sjukvårdshjälp.  
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att eleverna på polisutbildningen i Umeå ska få ett 

komplement till hantering av de skador som anses vara viktiga att kunna som 

utexaminerad polisaspirant, samt för de krav som ställs då man är först på plats 

vid t.ex. ett befarat hjärtstopp alternativt där någon blöder kraftigt. 

1.3 Frågeställningar 

• Vad och vilka skador anser ambulanspersonal att vi ska kunna bemästra 

innan deras ankomst.  

• Hur ska dessa skador ska hanteras och hur känner man igen dessa. 

• Anser studenterna att dom kan hantera dessa 3 skador med tanke på den 

utbildning de fått under fyra terminer. 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa denna fördjupning till 3 skador som vi inom polisen kan 

ställas inför och som ambulanspersonal anser att vi ska kunna hantera till dess att 

de kommer till platsen. Även inslag av psykiskt omhändertagande av ”chockad” 

person kommer beröras. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Insamling av information till detta fördjupningsarbete har huvudsakligen skett 

genom studering av fyra stycken sjukvårdsböcker, fyra stycken patientjournaler 

och intervju av en ambulanspersonal, en polis samt polisstudenter. Även 

förhållningssätt gentemot skadad person samt ambulanspersonal har berörts. När 

det gäller hjärt- och lungräddning har vi koncentrerat oss på en situation bestående 

en skadad och två professionella utövare. 
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2 Resultat 
”I vissa situationer går inte sjukdom och skador att förebygga. Plötsligt blir akut 

vård den enda lösningen”. ”Akutsjukvård ställer krav på ständig förberedelse, 

beredskap och reaktion - insatser måste sättas in utan misstag och utan tvekan”1 

2.1  Polisstudenternas syn på deras kunskap inom akutsjukvård
 

Genom ett antal gruppdiskussioner under enkla förhållanden med ca 30 stycken 

slumpmässigt utvalda studenter från termin 4, polisutbildningen i Umeå, så 

framkom det att studenterna är till en viss del nöjda med den utbildning som 

bedrivits under 4 terminer och det som tagits upp i skadeväg t.ex. 

akutsjukvårdscase, val av skador samt inspirerande lärare. Dock så frågar sig 

många varför det bara ”skrapas på ytan” under ca två lektionstimmar varannan 

månad och varför dom inte får någon ytterliggare akutsjukvårdsutbildning. Dessa 

anser att utbildningen inom akutsjukvård kommer att vara till nytta hela livet och 

inte enbart för de som poliser utan även som privatpersoner. Att ha en bred 

kunskap samt ett korrekt agerande vid möte med skadad/sjuk person är något som 

dessa studenter anser vara ett av de viktigaste elementen under utbildningens 

gång. Många elever har för första gången under polisutbildningen kommit i 

kontakt med akutsjukvård. En del saknar även en tentamen där man kan få veta 

sina begräsningar och brister inom ämnet. För vissa så känns det som att 

utbildningen som bedrivits ”glöms bort” då lektionstimmarna ligger så långt ifrån 

varandra. En del studenter ställer sig också väldigt frågande till varför man lägger 

så mycket ”krut” på t ex skottskador istället för att kanske ta upp hur man på 

enklast möjliga sätt stoppar en näsblödning eller hur man lägger ett förband kring 

en mjukdelsskada som uppkommit efter t ex ett slag mot låret med batong. 

2.2           Förhållningssätt vid större skadeplats (som första bil) 

Om polisen är den som kommer först till olycksplatsen med befarat skadade 

människor så krävs en god mental förberedelse. Väl framme på plats så bör man 

först kontrollera att det är säkert att arbeta där, om inte så går ”liv före lem” dvs 

man skall inte ta några risker som att riskera sitt eget liv. Om säkerheten är 

                                                
1 . http://www.consensus-lund.nu/akutsjukvard.htm 
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kontrollerad så bör man skaffa sig en överblick om hur många eventuellt skadade 

som befinner sig där. En snabb kontroll görs fortast möjligt för att bestämma vem 

som behöver hjälp först.2 Därefter så följer de livsviktiga åtgärderna som att säkra 

fria luftvägar och stoppa eventuella stora blödningar.3 Efter dessa åtgärder så kan 

man försöka stilla och trösta den/de drabbade till dess ambulans anländer. 4 

2.3            Förhållningssätt mot en skadad person 

Vid möte med skadad person så är det viktigt att från början hålla en viss distans 

och vara oerhört flexibel, detta för att utröna eventuella faromoment som t ex en 

våldsam missbrukare eller en blodig person med befarad blodsmitta. 5Att samtala 

med personen på ett artigt och betryggande sätt ger polisen och den skadade en 

bild av varandra och det känns mer naturligt för bägge parter. Många personer 

som skadats under vissa förhållanden kan uppvisa en aggressivitet gentemot 

polisen och vill absolut inte ha någon hjälp, här är det viktigt att förklara lugnt och 

metodiskt att polisen är här för att hjälpa och att ambulans har tillkallats till 

platsen för att ta över.6 

Det kan ibland uppstå situationer som gör att polisen måste ta till våld mot 

personen för att få denna under läkarvård t ex vid aggressivt uppträdande, men 

samtidigt så ska man även i dessa situationer sträva efter ett förhållningssätt som 

lugnar de inblandade personerna. I de lägen det handlar om att hjälpa och stödja 

en person innan ambulans kommit till platsen. 7 

2.4            Förhållningssätt mot räddningstjänsten 

När ambulans kallas till skadeplats är det av stor vikt att de i ett tidigt skede 

informeras om läget på plats, detta sker då genom radiokontakt eller via 

mobiltelefon8. 

                                                
2 Polislagen 2§ 2stycket. 
3 http://www.polisen.se/static/fap/FAP414_1_RPSFS2000_14.pdf 
4  http://www.akuttmedisin.uib.no 
5 Kunskap Räddar Liv 1994 
6 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
7 Polislagen 2§, 2 punkt 
8 http://www.polisen.se/static/fap/FAP140_1_RPSFS2000_45.pdf 
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Då ambulanspersonal anländer till platsen är det viktigt att polisen gjort platsen 

säker för räddningstjänstspersonalen att arbeta på, detta kan vara i form av 

avspärrningar, trafikdirigering, utrymning, bevakning samt genom att eftersöka 

personer som avvikit från platsen av olika anledningar som t.ex. förvirring eller av 

rädsla för att ”åka fast”. Något som blir mer och mer vanligt idag är att polisen 

måste upprätta en brytpunkt där räddningstjänstspersonalen måste vänta innan de 

kan köra fram till platsen, detta för att våldet har ökat markant mot 

räddningspersonal. Självklart ska polisen i den mån de kunna hjälpa de skadade 

på platsen innan ambulans kommer ankommer.9 Polisen skall lämna en klar bild 

av vad som hänt eller vilka behandlande åtgärder som polisen utfört samt vilka 

som varit inblandade. Vid vissa tillfällen får en polis medfölja i ambulansen för att 

upprätthålla en säkerhet för ambulanspersonalen. 10 

Här följer ett exempel på en god kommunikation mellan polis och 

ambulanspersonal i samband med avrapportering där polisen kommit först till 

plats och utfört prehospitala åtgärder av skadad person. 

• Man i 30 års ålder 

• Vid dåligt medvetande men reagerar på smärta 

• Dålig andning 

• God cirkulation (bra puls) 

• Huvudskada med blödande sår.11  

2.5            Blödningar 

Skador på blodkärl är tillstånd som polisen ofta kommer i kontakt med. 

Blödningar kan drabba olika delar av kroppen samt även inne i kroppen. En yttre 

blödning är ofta lätt att se medan dom inre blödningarna kan vara svåra att 

upptäcka även för ett tränat öga. Då det gäller den yttre blödningstypen kan denne 

lätt uppfattas som större än vad den egentligen är, då blodet ger en 

uppseendeväckande syn12.  

                                                
9 Polislagen 2§ 2 stycket. 
10 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
11 www.akuttmedisin.uib.no 
12 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
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Som polis möts man ofta av personer som kanske blivit misshandlade och blodet 

forsar ur exempelvis näsa, då är det viktigt att tänka på att eventuell tillhyggen kan 

ha använts och det finns det risk för även inre blödningar. Då polisen oftast stöter 

på den blödning som man kan se med blotta ögat så väljer vi att ej gå in på de inre 

blödningarna.  

Då man talar om blödningar så är det av vikt att man vet att den venösa blödning 

drabbar kärl som transporterar blod på väg till hjärtat och håller då ett lågt tryck. 

Den arteriella blödningen drabbar kärl som transporterar blod från hjärtat ut till 

kroppen och har ett högt tryck av blodflöde, detta för att nå ut till kroppens alla 

delar och organ. Om man räknar på en man som väger 70 kg så kan man uppskatta 

den totala blodvolymen till knappt 5 liter. En blodförlust på ca 30 % av den totala 

blodvolymen innebär ett direkt livshotande tillstånd13 

 Olika typer av blödning 

Om vi håller oss till de ”yttre” blödningarna så talar man om följande; 

1. Kapillär blödning är en blödning som ”sipprar” med ett lågt tryck. Denna 

skada ses t.ex. vid skrapsår från att ha trillat.14 

2. Venös blödning är en blödning som ej pulserar ut, utan mer rinner ut i 

jämn hastighet, blodet har en mörkröd färg och detta beror på att blodet 

som rinner i venerna är syrefattigt. Skador på dessa kärl kan uppkomma 

vid våld mot t ex knivskärningar som ej någon artär.15 

3. Arteriell blödning dvs. en pulsblödning, blodet sprutar ut och inte sällan 

med en kraftig stråle. Denna blödning har som sagt drabbat ett kärl som 

transporterar blod som kommer från hjärtat och ska ut till hela kroppen. 

Skador på dessa kärl kan uppkomma vid t ex en öppen fraktur eller vid ett 

knivhugg mot aorta (stora kroppspulsådern) 16 

 

             

                                                
13 Sjukvård 2000 
14 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
15 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
16 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
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Åtgärder vid mindre samt större blödning 

Vid blödning bör man så fort som möjligt försöka stoppa blödningen, detta görs 

på följande sätt: 

Täckförband, vid mindre blödningar som ej är av större karaktär t ex en 

kapillärblödning så skall ett täckförband läggas på personens skada, detta görs för 

att skydda såret hos personen för att förhindra eventuell nersmutsning av såret.17 

                  

18 

 

Tryckförband, skada som uppkommer vid venösa eller arteriella blödningar måste 

stoppas med ett tryckförband. Detta görs t ex med hjälp utav en kompress som 

läggs på såret, över kompressen läggs sedan ett hårt föremål som t ex snusdosa 

eller elastisk linda, om detta finns att tillgå. Det är viktigt att kompressen och det 

hårda föremålet fixeras hård med en binda. Viktigt att kontrollera efter att man 

lagt ett tryckförband är att man kan känna pulsen nedanför tryckförbandet. Detta 

gör att blödningen förhoppningsvis upphör och blodflödet avstannar vid det 

skadade området. Efter att personen ”behandlats” är det viktigt att den skadade 

kroppsdelen läggs i högläge.19  

                                     

                                                
17 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
18 www.akla.se 
19 Sjukvård 2000 
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Avsnörande förband, Om en skada är av kalibern avsliten kroppsdel kan det vara 

utan effekt att lägga täckförband samt tryckförband, det är då kanske den enda 

räddande åtgärden att lägga ett avsnörande förband som innebär ett totalstopp av 

blodflödet nedanför skadan. Det är av stor vikt att snöret man använder är bredare 

än 1 cm och att tiden antecknas då förbandet läggs. En annan viktig del är att 

förbandet ligger så tätt intill den skadade kroppsdelen som möjligt annars drabbas 

större område än nödvändigt av en total blodförlust. Även vid dessa skador är det 

av stor vikt att den skadade kroppsdelen hålls i ett högläge.20 

             Symtom vid större blodförlust av yttre blödning 

Symtom som uppkommer vid blodförlust är följande: 

• Huden kan bli kall och blek, detta beror på att blodkärlen drar ihop sig 

och blodet omfördelas till kroppens vitala organ som hjärta, lungor och 

hjärna. 

• Pulsen stiger oftast till en början då hjärtat försöker hålla minutvolymen 

uppe. 

• Blodtrycket sjunker pga. att blodvolymen minskar. 

• Medvetandegraden sjunker ju längre tid som förlöper om ingen 

behandling sätts in. Innan den eventuella medvetandesänkningen så kan 

personen uppvisa symtom på aggressivitet, oro, ångest eller förvirrat 

tillstånd. 

• Andningen blir snabb och ytlig pga. av att cellerna lider av syrebrist och 

därför försöker kroppen kompensera detta med hjälp av snabbare andning. 

• Törst kan många chockade känna, detta fenomen beror på att vätskan är 

för liten kroppen i förhållande till blodkärlens storlek.21 

             

 

                                                
20 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
21 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
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Förebygg hypovolemisk chock/blödnings chock                                                                     

När blödningen är åtgärdad med någon av de förbandstyperna ovan och den 

skadade personen befinner sig på ett säkert ställe bör följande åtgärder göras för 

att förebygga hypovolemisk chock. En hypovolemisk chock kan orsakas av att 

den totala blodmängden minskat till följd utav t ex en stor blödning.22 

• Chockläge, Personen ska ligga med lätt höjd fotända, man kan använda 

sig av att lägga upp t.ex. benen mot en väska eller stubbe. Detta gör då att 

hjärtat får mer blod att arbeta med och pulsen stiger samtidigt som 

syresättningen till organen ökar. 23 

• Värme, I och med att blodet nu omfördelas som en kompensation av 

kroppen till dess livsviktiga organ så börjar nu personen eventuellt att 

frysa. En frusen person innebär att mera syre krävs samt att förbränning 

ökar. Därför är det viktigt att den skadade personen förs till ett 

vindskyddat ställe. Som värmekälla kan man använda filtar, extra kläder 

men även med personliga kläder om detta går som t.ex. ett medhavt 

extraplagg. Om den skadade personen är liggandes så är det av vikt att 

man läger någon form av värme under honom/henne t.ex. en filt då 

markytan kyler ner en person väldigt snabbt.24 

• Psykiskt omhändertagande, Den skadade kan uppvisa ett uppjagat, 

nervöst och förvirrat tillstånd och detta ska bemötas med ett lugnt och 

förtroendegivande omhändertagande från polisens sida. Man ska tala om i 

lugn ton vad, varför och hur du gör, detta ger en mer lugn situation för den 

som är skadad. Viktigt är att hålla personen under uppsikt så denne ej 

avviker från platsen i ett förvirrat tillstånd.25 

 

                                                
22 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
23 Sjukvård 2000 
24 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
25 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
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• Lindra smärta, vid en eventuell fraktur så kan benet eventuellt spjälkas 

för att lindra smärtan.26 Även att hålla en person i handen samtidigt som 

man pratar lugnt med denna kan ge en viss smärtlindring. Det är inte 

enbart den fysiska smärtan man ska försöka lindra utan även den psykiska 

som kan ha uppkommit beroende på skada. 27 

2.6            Hjärtstopp 

Med hjärtstopp menas att hjärtat slutar att slå28. Hjärtstopp till följd av 

kranskärlssjukdomar är en av dom vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Varje år så 

drabbas 15 tusen svenskar av plötsligt hjärtstopp och mer än 10 tusen av dessa 

händer utanför sjukhuset29. Då personer drabbas av ett hjärtstopp så är detta ett 

”urakut” läge som snabbt kräver ett professionellt omhändertagande. Vissa organ 

klarar sig mer eller mindre utan syre helt eller delvis, utan att det är fara för 

personens liv. Vissa organ kräver dock syre inom några minuter, dessa organ är 

hjärnan, lungorna samt hjärtat, dessa 3 organ är beroende av varandra för att 

människan ska överleva. Om syresättningen ej når dessa organ så hindras 

syresättning samt näringstillförseln till kroppens celler som i och med detta dör 

relativt fort, det kan röra sig om så lite som ca 4-6 min för att hjärnan ska ta 

permanent skada av syrebristen.30 Det är av yttersta vikt att inrikta hjälpinsatsen 

mot dessa 3 organ tills mer kvalificerad hjälp kommer till platsen. 

För ett korrekt och snabbt utfört omhändertagande av den person som kommer 

först till plats så krävs det att denna har vetskap samt övning/träning i hur man går 

till väga vid dessa tillstånd.31   

                   När kan hjärtstopp drabba en person 

Situationer som kan leda till plötsligt hjärtstopp är inte bara vid hjärtsjukdomar 

utan kan även drabba en person som fått ett främmande föremål i halsen, elchock, 

intoxikation, om detta inte åtgärdas och då oftast utav sjukvårdskunnig person.32 

                                                
26 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
27 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
28 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
29 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
30 Akutsjukvård på skadeplats 2000 
31 Akutsjukvård på skadeplats 2000 
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                   Symtom på ett plötsligt hjärtstopp 

En person som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp faller ofta livlös till marken utan 

några tecken medvetande samt avsaknad av puls och andning. En del personer kan 

klaga på bröstsmärta precis innan dom faller ihop medan andra bara faller till 

marken utan förvarning. Om inget syre kommer in i personen så uppvisar denne 

relativt snabbt en blåaktig färg i ansiktet och då främst på läpparna.33  

                   Åtgärder från polisens sida vid hjärtstopp 

Om en person uppmärksammas tillsynes livlös är det viktigt att man gör rätt från 

början. Nedan följer ett arbetsschema för 2 kollegor som gör det lättare att komma 

ihåg hur man ska gå tillväga. Schemat riktar sig mot hjärtstopp hos vuxen.34 

1. Kontrollera medvetandet hos personen. Om personen är medvetslös gå till 

p.2 

2. Tillkalla hjälp i form av direktkontakt med SOS och i andra hand LKC 

(Länskommunikationscentralen). 

3. Skapa fria luftvägar 

4. Kontrollera andningen, om andning saknas gå vidare till p.5 

5. Kontrollera puls, saknas puls så gå till p.6 

6. Påbörja med 2 inblåsningar 

• Påbörja samtidigt med hjärtkompressioner  

• Kompressionerna utförs kontinuerligt i form av 15 kompressioner 

och 2 inblåsning 

Detta fortlöper till dess personen återfår egen hjärtaktivitet eller till dess 

ambulanspersonal kommer till platsen.35 

                                                                                                                                                   
32 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
33 Akutsjukvård på skadeplats 2000 
34 http://www.hlr.nu/ 
35 www.hlr.nu 
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                 36 

  

Inte allt för sällan så kan det hända att några revben knäcks, detta fenomen är inte 

ovanligt vid kompressioner av bröstkorgen. Kontrollera din handpåläggning samt 

fortsätt med de livsuppehållande åtgärderna.37 

2.7           Ofri luftväg 

            Vem kan drabbas av ett akut andningsstopp? 

Ett akut luftvägshinder kan drabba vem som helst och när som helst, allt som 

krävs är att något som så simpelt som en köttbit, tuggummi eller fruktkärna mm 

fastnar någonstans i halsens trånga utrymmen, vanligtvis i regionen för 

struphuvudet. 38 

Det finns även ett rad olika sjukdomstillstånd som kan sluta med att ett akut 

andningsstopp som följd om ingen behandling ges. Dessa tillstånd är sjukdomar 

som t ex astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Astma beror på en 

kramp i luftvägarna, svullna slemhinnor samt en ökad slembildning hos den 

drabbade. 39 

 

 
                                                
36 www.elbyrangetinge.se 
37 Riktlinjer och behandlingsanvisningar, Kamber, Region Skåne 
38 Akutsjukvård på skadeplats 2000 
39 Sjukvård 2000 
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            Vilka typer av astma finns det 

Episodisk astma, denna är dem mest godartade formen av astma som en person 

kan drabbas av, här kan personen vara symptomfri mellan anfallen och märker 

besvären kanske först vid starka dofter, kraftig ansträngning eller i samband med 

en förkylning. 40 

Kronisk astma Denna sort av astma är den kroniska, denna form är en extremt 

påfrestande sjukdom för den som är drabbas, då denna lider av ständiga och 

långdragna besvär. 41 

Symtom på andningsbesvär hos ex astmatiker 

• Ansträngd andning som tar sig uttryck i ett ”pipande” andningsljud och 

strider. Dessa uppkommer då passagen i luftröret är för trång. 

• Hosta, där upphostningen (slemmet) är normal till utseendet. 

• Huden kan bli gråblå pga. av den dåliga syresättningen. 

• Ångest/oro, personen känner kvävningskänsla då denne varken kan andas 

ut eller in och detta i sig ger en panikkänsla hos personen. 42 

                   Åtgärder från polisens sida vid ett astmaanfall 

Viktigt är att uppträda med ett lugn då detta inger ett förtroende samt att man inte 

stressar upp personen ytterliggare.  

• Hjälp den drabbade att lossa eventuella kläder kring halsen samt kring 

bröstregionen. 

• Finns eventuellt läkemedel hos den drabbade så hjälp denna att inhalera 

detta. 

• Se till att personen får andas frisk luft. 

• Hjälp den drabbade att sitta i en framåtböjd behaglig ställning med 

armarna vilandes på t ex ett bord. 

• Om personen har svårt med att andas ut så kan man hjälpa till att 

komprimera bröstkorgen lite lätt för att få ut luften.43   

                                                
40 Sjukvård 2000 
41 Sjukvård 2000 
42 Sjukvård 2000 
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Åtgärder från polisens sida vid ett akut andningsstopp 

Skulle det röra sig om ett akut andningsstopp pga. av en främmande kropp (Satt 

något i halsen) så utför följande åtgärder. 

• Kontrollera personens munhåla om du kan få tag i hindret. Om inte… 

• Utför Heimlich manöver dvs. greppa tag kring den drabbades midja strax 

under revbensbågen. Med ett kraftfullt ryck inåt och uppåt i maggropen 

så kan det fastkilade föremålet förhoppningsvis lossna och personen kan 

åter andas normalt. Denna åtgärd kan upprepas så länge personen har luft 

kvar i lungorna.44 

 

 

• Om hinder fortfarande föreligger trots upprepade försök med Heimlich 

manöver och ambulans ej kommit till platsen, lägg då personen på rygg 

och försök blås ner föremålet, detta fastnar då i ena lungan och kan 

plockas bort av läkare.45  

2.9 Krishantering 

Ett psykosocialt tänkande kom igång i Sverige efter bussolyckan i Norge där 

svenska skolbarn från Kista drabbades.  

                                                                                                                                                   
43 Sjukvård 2000 
44 www.hlr.nu 
45 Sjukvård 2000 
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Kraftigt reducerat innehållsmässigt men innebörden av detta är att man lär av 

kroppens signaler om hur och varför man reagerar som man gör efter något som 

personen uppfattat som traumatiskt. Detta varierar från person till person men en 

sak är dock säker, alla kan drabbas av en psykisk kris någon gång i livet.46 

2.10 Vad är då en psykisk kris  

”En sådan livssituation, där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte 

räcker till för att förstå och psykiskt bemästra situationen” (Cullberg) 

Starkt förenklat men en psykisk kris är en händelse i livet som man kanske ej 

klarar hantera på egen hand, utan kräver professionell hjälp i form av 

psykologsamtal osv. 

Krisen delas upp i 4 faser, chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och 

nyorienteringsfas. En god kunskap om hur människan kan och kanske kommer att 

reagera ger dig en bra grund när det kommer till att vara en ”hjälpare”47, detta 

tillsammans med empati, kunskap, självkännedom samt förankring i sitt egna liv 

kan hjälpa en bra bit på vägen.48 

Nedan följer några punkter som kan vara bra att tänka på vid möte med någon i 

psykisk kris. 

• Förklara för personen vem du är så denne har en möjlighet till att själv 

bestämma vem som han/hon väljer att vilja öppna sig för. 

• Det kan hända att den drabbade inte uppfattar din hjälp som positiv. 

Därför är det viktigt att du har ett lugnt tillvägagångssätt och ett 

kroppsspråk som visar på att du är där för att hjälpa. 

• Lyssna aktivt från början. Det är en viktig del att låta den drabbade få prata 

av sig och det är därför viktigt att man lyssnar aktivt och visar ett stort 

tålamod till det som sägs. Ställ kortare frågor så personen har tid för sig att 

uppfatta dessa. Visa empati för personen och inrikta samtalet, detta 

innebär att få personen till att tala i nutid om det som hänt.  

                                                
46 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
47 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
48 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
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• Ljug aldrig för den drabbade genom att säga ”det här ordnar sig säkert” om 

fallet inte är så, utan var ärlig och säg ”det ser allvarligt ut men vi ska göra 

det bästa möjliga”. 

• Undvik att prata om dig själv. 

• Undvik att ge goda råd och förenkla deras problematik, att bara vara där 

räcker ibland. 

• Argumentera aldrig med den drabbade. Samtidigt bör egna tolkningar och 

sammanfattningar undvikas. 

• Lämna aldrig den drabbade. Under den första tiden efter en kris så bör 

någon person ständigt vara i dennes närhet.49 

• Om du inte orkar, ibland klarar man inte av en situation som ”hjälpare”, 

det är då viktigt att du inte känner detta som nederlag utan att man handlar 

taktiskt och överlåter personen till en mera erfaren kollega.50  

Vid olycka så drabbas inte bara de inblandade och skadade utan även anhöriga. 

Även personer som av en slump klarat sig från olycka, vänner till skadade och 

döda osv. Detta gäller även personer som kommit i nära kontakt med olyckan som 

brandmän, polis, ambulanspersonal, militär samt journalist m fl.  

Ibland efter en traumatisk händelse så kan personal som arbetat på platsen vara i 

behov av någon form av avlastningssamtal t.ex samtala i grupp eller bara göra 

något så litet som att basta med kollegerna för att tala ut om händelsen51 

 

 

                                                
49 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
50 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
51 Prehospitalt akut omhändertagande 2004 
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2.11 Scenarion ur verkligheten – några exempel 

 

För att ge en bild hur sjukvårdskunskaperna varierar hos olika poliser så har vi 

valt att skriva om några fall från verkliga situationer. Dessa sammanfattade utdrag 

har inhämtats ur arkiverade akutjounaler samt från ambulanssjukvårdare. 

Scenario 1 

Ambulans M 9** kommer till platsen, vid samtalet med poliser på plats så visar 

det sig att dom varit där i ca 14 min innan ambulansen kom till platsen. I den 

krockade bilen som stod mot ett träd satt en man med ett jack i pannan, jacket var 

ca 10-15 cm långt samt hade ett djup som gjorde att pannbenet blottades. Ingen 

åtgärd hade gjorts av de båda polismännen och mannen som var vid dåligt 

medvetande hade vid tidpunkten tappat en ansenlig mängd blod samt satt med 

huvudet neråtböjt med risk för ofria luftvägar.52 

Scenario 2 

Ambulans M 9** kommer till platsen med anledning av att en person låg 

medvetslös på gatan intill en krog i den aktuella staden. Runt den unga mannen 

som förlorat medvetandet stod en massa nyfikna människor som upplevdes 

överförfriskade samt höll en hög ljudnivå. En av poliserna stod och pratade med 

några ur folkskaran om hur kvällen hade varit och den äldre av poliserna stod ca 

två meter ifrån den liggande mannen. Vid samtal med polisen om vad som hade 

hänt med mannen så svarade den äldre kollegan ”Ja jag vet inte men han ligger ju 

utanför krogen så han är väl lite för full” Det visade sig senare att mannen var helt 

nykter samt han hade ej varit inne på krogen, mannen hade fått sitt första 

epilepsianfall.53 

Scenario 3 

Ambulans M 9** kommer till platsen med anledning av ett eventuellt 

hjärtstillestånd. Väl framme på platsen så stod en av poliserna nere vid 

entrédörren och väntar på ambulanspersonalen. Han visar dom upp till platsen där 
                                                
52 Arkiverade akutjournaler, Skåne 
53 Arkiverade akutjournaler, Skåne 
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en kraftig man i 50års åldern låg cyanotisk (blåfärgad) på badrumsgolvet, utanför 

badrummet stod den andra av kollegerna och tittar in på mannen. Ingen påbörjad 

hjärt och lungräddning trots att mannen saknade både puls och andning.54 

Scenario 4 

Ambulans M9**, M 9** och M9** kallas till platsen med anledning av en 

trafikolycka med 3 personer inblandade. Framme på platsen berättar en yngre 

polis att en olycka ägt rum och att det rörde sig om en frontalkollision av 2 st 

personbilar. Hastigheten på vägen där olyckan ägt rum var 70 km i timmen. 

Samtliga 3 inblandade personer var vid medvetande och vid relativt gott mod, 

dock så uppträde en av de inblandade lite förvirrat. Polisen berättade att denne av 

personerna varit på väg ut ur bilen ett antal gånger men att dom lyckats övertala 

honom till att stanna i fordonet till dess ambulansen kommit till platsen. 

Räddningstjänst i form av brandkår kommer till platsen ca 1 min efter 

ambulanserna och sanering av området påbörjas, samtidigt så klipper 

brandmännen av taket på båda fordonen medan en av poliserna fortfarande sitter 

och håller ett stabilt tag om den skadades nacke. Samtliga personer togs ut med 

”spineboard” (Bräda som skadad person läggs på vid befarad rygg eller 

nackskada). I efterhand kom den ”förvirrade” mannen till ambulansstationen och 

framförde sitt tack då han vid olyckan ådragit sig en spricka på ena nackkotan 

samt en kraftig hjärnskakning. Detta framfördes till de inblandade poliser som 

förmodligen räddat mannen från att ha blivit invalidiserad för all framtid bara 

genom ett fint bemötande, övertalningsförmåga samt ett stabilt tag om mannens 

nacke i väntan på räddningspersonal.55 

 

 

 

 

                                                
54 Arkiverade akutjournaler, Skåne  
55 Arkiverade akutjournaler, Skåne 
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2.12   Intervju 

Håkan Gustavsson, ambulanschef Trelleborg 

– Vad anser du om polisens kunskaper inom området akutsjukvård då ni kallats 

till skadeplats av polis? 

- ”Detta är svårt att uttala sig om då kunskaperna på dessa verkar vara väldigt 

varierande från person till person. Ofta då vi kommer till platsen så kan det hända 

att polisen ej gjort några nödvändiga förstahandsåtgärder, utan förlitar sig helt på 

ambulans ska komma till platsen snabbt och hantera situationen med den skadade 

personen. Om detta beror på ren okunskap hos polisen eller att man förlitar sig för 

mycket på ambulansen vet jag inte. Det kan ha förödande konsekvenser för den 

drabbade om polisen inte utför en korrekt första hjälp eller förlitar sig på att 

ambulansen kommer snabbt till platsen.” 

– Hur tycker du att polisen ska agera gentemot ambulanspersonal som kallats till 

skadeplats? 

- ”Då polisen har begärt ambulans till platsen är det viktigt att ambulanspersonal 

informeras i ett tidigt skede, gärna då direkt via radio om vilka skador det gäller 

samt vilka åtgärder polisen gjort med den skadade och om platsen är ”säkrad”. 

Detta gör att ambulanspersonalen hinner förbereda sig inte bara med vilket 

materiell som ska användas utan även förbereda sig mentalt för vad de kommer att 

mötas av.” 

– Nämn de tre skador/tillstånd som du anser vara viktigast för polisen att kunna 

hantera då de är först på plats? 

- ”Hjärtstopp, andningsstopp samt olika typer av blödning. Dessa tre skador 

kräver ett snabbt och korrekt ingripande då dessa är ett direkt livshotande 

tillstånd.” 

– Hur tror du att man kan förbättra samarbetet samt öka polisens kunskap om 

akutsjukvård? 

- ”Genom att gemensamma övningar med inslag av skadade personer och där man 

efteråt kan ha en ”briefing”, där man går igenom vad som kunde ha gjorts på ett 
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annorlunda vis och tar upp vad som fungerade bra. Även hospitering, (åka med 

varandra), kommer att ge en ökad förståelse och kunskapsutbytande effekt som 

kommer visa sig positivt i slutändan 

Ordningspolis Trelleborg 

– Vad anser du om polisens kunskaper inom området akutsjukvård vid 

skadeplats/skadad person?  

-” Jag vill tro att kunskapen är väldigt beroende på entusiasm inom området samt 

hur mycket praktisk träning vi poliser har fått. Det är väldigt få tillfällen där vi 

under våra pass erbjuds några extra kurser eller tillfällen att agera tillsammans 

med räddningstjänst. Därför så tror jag att mycket av den kunskap man besitter är 

beroende på hur mycket man ”brinner” för sjukvård” 

– Nämn de tre skador/tillstånd som du anser vara viktigast för polisen att kunna 

hantera då de är först på plats?  

- ”Jag tycker att alla poliser ska ha vetskap om hur man stoppar en blödning, utför 

HLR (hjärt & lungräddning) samt hur man som polis tar hand om en chockad 

person”  

– Hur tycker du att polisen ska agera gentemot ambulanspersonal som kallats till 

skadeplats?  

-” En god kommunikation mellan oss och räddningstjänst är av yttersta vikt då 

båda ”vi och dom” är beroende av varandras kunskaper. Innan ambulansen eller 

brandkåren har kommit fram till platsen så vill dom oftast ha en klar och 

informativ bild om hur det ser ut, hur många inblandade och vad vi gjort för 

eventuella åtgärder med den eller de inblandade på platsen” 

– Hur tror du att man kan förbättra samarbetet samt öka polisens kunskap om 

akutsjukvård?  

- ”Genom ett gediget samarbete mellan oss och räddningstjänsten. Olika 

temadagar där man får lite ”tips & tricks” av varandra om hur vi ska gå tillväga 

vid specifika situationer som trafikolycka eller olycksplats med många skadade 
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inblandade. Tyvärr så godkänner inte myndigheten att vi åker med varandra på 

dom olika arbetspassen” 
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3  Diskussion 
För att föra en bra diskussion så krävs det ofta en bra frågeställning med fokus på 

något specifikt problem. Vi har dock inte utgått från att det skulle finnas ett stort 

problem eller okunskap inom området polisiär akutsjukvård. Vårat mål har mer 

varit att väcka frågan kring behovet av ytterliggare utbildning under och efter 

polisutbildningen. Allt med tanke på de krav som allmänhet, polis samt 

räddningspersonal anser att vi ska kunna bemästra som färdiga poliser. 

• Vad och vilka skador anser ambulanspersonal att vi ska kunna bemästra 

innan deras ankomst. 

Under vår intervju med ambulanspersonal så framkom det att de 3 skador som 

han tyckte att polisen skulle hantera rörde sig om hjärtstopp, andningsstopp 

samt olika typer av blödning. Detta pga. att dessa tillstånd ofta kräver ett 

snabbt och korrekt ingripande från personen som är först på plats för att 

skadorna/tillstånden är direkt livshotande.  

• Hur ska dessa skador ska hanteras och hur känner man igen dessa. 

Det har visat sig under intervjuerna för detta arbete att kvalitéerna hos 

polisstudenter samt hos färdiga poliser varierar kraftigt kunskapsmässigt. 

Polisen och amulanspersonal visar dock en positiv inställning till att 

”hospitera” hos varandra och att detta skulle resultera i en ökad kunskap 

sjukvårdsmässigt. Även förståelse för varandras arbete och utbyte av 

händelser skulle vara av stor vikt inför kommande scenarier.  

• Anser studenterna att dom kan hantera dessa 3 skador med tanke på den 

utbildning som ingått i utbildningen.  

Studenter på polisutbildningen i Umeå uppger att under studietiden har de haft 

en kontinuerlig sjukvårdsutbildning, dock med långt mellanrum mellan 

lektionerna. Studenterna berättar att de har fått ta del av hjärt- och 

lungräddning, skottskador, knivskador, bukskador, stabilt sidoläge etc. När det 

gäller hjärt- och lungräddningen så har detta repeterats tre gånger under 

studietidens gång. Studenterna berättar även att det är så långt mellan 

lektionerna att det är lätt att kunskapen glöms bort. Även en viss fundersamhet 
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framkom bland eleverna som tillfrågats, de ställde sig frågande till varför man 

inte la mer tid på enklare åtgärder som förbandsläggning eller stoppa en 

näsblödning.  

3.1            Slutsatser och förslag 

Efter detta arbete känner vi att den kunskap samt de intervjuer som vi utförde, 

skapade oss en bild om hur vi vill att akutsjukvården ska implementeras inom 

polisverksamheten. Det är av yttersta vikt att något som är så viktigt som detta 

område bibehålls och måste därför övas kontinuerligt. Vi håller med de personer 

som intervjuats att det måste ske en bättring inom samarbetet mellan polis och 

räddningstjänst, detta då det finns enorma resurser bland de olika aktörerna. 

När det gäller sjukvårdsutbildningen som bedrivs på polisutbildningen i Umeå så 

är vi av den uppfattningen att det borde förekomma fler och mera intensiva inslag 

av just akutsjukvård. Vi anser att ytterliggare undervisning samt praktiska 

övningar bör bedrivas under tiden på polisutbildningen, detta för att 

omvårdnadsbiten som man ställs inför som polis är mer än vad man kanske kan 

föreställa sig när man ”sitter i skolbänken”. Det kan röra sig om ett akut 

omhändertagande av något som druckit för mycket sprit och ligger medvetslös 

med ofria luftvägar eller kanske till och med varit med om en trafikolycka och 

därmed kräver snabb, säker förstahandsåtgärd från polisens sida. Detta arbete 

visar klart och tydligt att det finns osäkerhet bland polisstudenter men även 

färdiga poliser om hur och när man ska agera sjukvårdmässigt.  

Vi anser att ämnet bör få ett större utrymme i polisutbildningen på grund av att det 

är en sådan stor del av vardagen för en färdig polis. Sådana situationer kan 

exempelvis vara en sovande fyllerist som riskerar att kvävas av sin egen 

uppkastning, en person som plötsligt faller ihop/svimmar i ett köpcentra, barn som 

skadar sig i lekparker osv. Studenter från polisutbildningen, kollegor från polisen, 

kollegor från räddningstjänsten samt ambulanspersonal håller alla med om att 

deras arbetsuppgifter ofta korsas numera och med tanke på att polisen mestadels 

vistas i samhället, bland medborgarna så anser vi att det är vår skyldighet att 

skaffa oss de färdigheter/kunskaper som hjälper oss att hantera dessa situationer. 
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Vi har fått intrycket av att ovannämnda kollegor anser att en större insyn i 

varandras arbetssätt och rutiner skulle vara en förändring i rätt riktning.  

Det finns att tillgå inte bara enormt kompetenta sjukvårdlärare utan även enormt 

duktiga aktörer, detta borde kanske väcka en del tankar angående en viss 

omstrukturering av den undervisning som bedrivs och ledningen borde som vi 

anser titta på vad vi bäst kan ha nytta av inför våra framtida yrkesuppdrag.  

Vidare att ”hospitering” inte förekommer i någon större utsträckning är för både 

polis och räddningstjänst en stor förlust, just med tanke på de kunskaper som kan 

utbytas under passens gång. 
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