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Katarina Norberg 

 Sammanfattning 
 

Syftet med denna rapport är att kartlägga det befintliga samarbetet mellan polisen 

och ambulanspersonalen på skadeplats. Samt att fånga upp tankar kring den 

sjukvårdsutbildning poliser i yttre tjänst har idag. Är den tillräcklig för att polisen 

ska kunna agera med trygghet eller behövs mer repetition under arbetet. 

 

För att få svar på dessa frågor genomförde jag först en litteraturstudie, därefter en 

pilotstudie vid polismyndigheten i Västernorrland. Sist men inte minst 

genomförde jag intervjuer med poliser och ambulanspersonal i Malmö City, 

Sundsvall och Älvsbyn. 

 

Efter en jämförelse mellan de olika städerna visade resultatet på att poliserna var 

väl kunniga på området dels agerandet vid skadeplats samt tydlig rollfördelning 

vid en skadeplats. Det framkom flera tips på åtgärder för att göra arbetet mer 

säkert på skadeplatsen. Bland annat bör polisen komma snabbare till skadeplatsen 

för att ambulanspersonalen ska kunna arbeta säkert utan farlig trafik nära inpå de 

skadade. Poliserna i alla de tre städerna önskar mer akutsjukvårdsutbildning för att 

kunna agera med trygghet vilket de inte gör idag då myndigheterna inte prioriterar 

detta område. 

 

Nyckelord: Polis, Ambulanspersonal, Samarbete, Skadeplats och akutsjukvård.
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1  Inledning 
Huvudsyftet med detta fördjupningsarbete är att kartlägga samarbetet mellan polisen 

och ambulanspersonalen på skadeplats. Samt att fånga upp tankar kring den 

sjukvårdsutbildning poliser i yttre tjänst har idag. Är den tillräcklig för att polisen ska 

kunna agera med trygghet eller behövs mer repetition under arbetet. 

I detta inledande kapitel kommer jag att beskriva bakgrunden till mitt val av 

rapportämne samt rapportens syfte och frågeställningar. 

1.1  Bakgrund 
Valet av detta ämne kom av att jag är mycket intresserad av sjukvård och samarbete i 

alla dess former. Under min fritid har jag utbildat mig till Räddningshundförare och 

därigenom gått en två veckor lång förarutbildning där sjukvård ingick samt en 

katastrofutbildning. I och med mitt intresse för sjukvård lyssnade jag till det arbete som 

gjordes i våras på symposiet av Becker och Olsson (Polisens Prehospitala Åtgärder). 

Där väcktes intresset för att skriva något om sjukvård/akutsjukvård. I arbetet av Becker 

och Olsson togs frågan upp vilka skador som ambulanspersonalen ansåg att polisen 

skulle bemästra innan deras ankomst. I arbetet framkom att både ambulanspersonalen 

och poliserna vill att poliser ska kunna hantera; hjärtstopp, andningsstopp samt olika 

typer av blödningar. Det är tre skador som kräver ett snabbt och korrekt ingripande då 

de i sig är ett direkt livshotande tillstånd. Polisen nämnde även att kunskapen om att 

hantera chock är viktigt. 

 

Under sommarlovet kontaktade jag chefen för ambulansen i Sundsvall för att höra om 

jag kunde få möjlighet att hospitera (åka med) vid något arbetspass. Jag fick ett mycket 

positivt bemötande! Jag ville hospitera för att lära mig mer om hur de arbetar och 

samarbetar med polisen på skadeplats (olycksplats där ambulans och polis agerar, både 

inom – och utomhus). Samt att få bekräftat om polisen känner att de har den beredskap 

som krävs då vi kan se i vägverkets statistik att antalet trafikanter och antalet 

trafikolyckor med lindriga personskador ökar i trafiken idag. Enligt statistiken har 

antalet EU mopeder ökat mellan åren 2000 till 2004 från 3 trafikförsäkrade mopeder till 

48 000. Vi vet att det är ungdomar som kör dessa mopeder som har liten eller ingen 

trafik vana vilket kan påverka olycksstatistiken för lindriga personskador. Samtidigt har 

antalet motorcyklar och antalet lätta lastbilar ökat med 68 000 vardera från år 2000 till 

år 2004. Personbilar har ökat med 117 000 stycken under tidsspannet 2000 till 2004. 
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Ökningen av antalet fordon i trafik på våra vägar är 385 000 stycken från år 2000 till år 

2004. Tittar vi på statistiken över antal personskadeolyckor under samma tidsrymd ser 

vi en ökning med 2259 stycken vilket är relativt lågt med hänsyn till antalet fordon i 

trafik. Utifrån statistiken frågar jag mig då hur arbetet ser ur på skadeplats? Vem gör 

vad, finns det olika ansvarsområden? Hur kommer det sig att det bara är olyckor med 

lindriga personskador som ökar. Fungerar polisens beredskap? 

 

Vid två tillfällen, första gången under en fredagsnatt och den andra gången, en dag tur 

mitt i veckan fick jag åka med. Under mina två pass på ambulansen i Sundsvall fick jag 

svar på många frågor som jag hade. Flera frågor fick jag tillbaka från dem som jag just 

då inte kunde svara på. Detta väckte tanken på att här behövs mer information och 

kunskap.  

 

I bakgrunden ligger Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), Polislagens (1984:387) 

2 § paragraf samt Polisförordningen, Polislagen och Trafikförordningen där vi kan läsa 

om de skyldigheter och rättigheter polisen har i samband med olyckor.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta fördjupningsarbete är att kartlägga det befintliga samarbetet mellan 

polis och ambulanspersonal på skadeplats. Samt att fånga upp tankar kring den 

sjukvårdsutbildning poliser i yttre tjänst har idag. Är den tillräcklig för att polisen ska 

kunna agera med trygghet eller behövs mer repetition under arbetet. 

 

1.3  Frågeställningar 
• Hur ser samarbetet mellan polis och ambulanspersonal ut idag på skadeplats? 

• Har polis och ambulanspersonal idéer/förslag för att de ska kunna agera ännu 

bättre och effektivare på skadeplatser? 

• Ger myndigheterna poliser den akutsjukvårds repetitionsutbildning som behövs? 

• Har polisens beredskap att agera på skadeplatser sett utifrån den ökande 

mängden fordon i trafiken utvecklats/stärkts? 

 

 



 Polisens och Ambulanspersonalens samarbete på skadeplats 
 Katarina Norberg 

 3 

 

1.4  Avgränsningar 
Arbetet begränsas genom att inte ta upp något angående sjukvårdsväskan, defibrilatorn 

eller syrgas som har behandlats tidigare av studenter vid Polisutbildningen i Umeå. 

(Becker, D. & Olsson, M. (2005), Dahlberg, T. & Persson, M. (2004) samt Karlsson, 

A. (2005).  

Arbetet koncentreras på intervjuer där jag belyser ambulanspersonalens och polisens 

syn på det befintliga samarbetet på skadeplats. Samt myndigheternas prioritering av 

akutsjukvårdsrepetition för poliser i yttre tjänst. Arbetet är även begränsat till Sverige 

med svensk statistik och intervjuer med svensk polis och ambulanspersonal. 

 

1.5 Metod 
Arbetet påbörjades med att bestämma ett ämne att avhandla. Jag valde att undersöka 

närmare hur samarbetet mellan polisen och ambulansen fungerar på skadeplats. Samt att 

undersöka om polisen får tillräckig repetition av sjukvårdskunskaperna för att känna sig 

trygga att agera. Även få en bild av polisens beredskap för trafikolyckor i dagsläget. 

Under sommarlovet tog jag telefonkontakt med chefen för ambulansen i Sundsvall. Mitt 

intresse besvarades positivt och under två arbetspass fick jag åka med 

ambulanspersonalen. Under dessa pass samlades information och frågor till arbetet.  

Information till detta fördjupningsarbete inhämtades även på den fältstudie som vi hade 

under perioden för arbetet samt att jag har studerat boken MIMMS- ett metodiskt sätt 

att hantera allvarliga händelser Örtenwall. P .(2004). Material från 

akutsjukvårdsmomentet och trafikmomentet som vi fått under utbildningen har jag 

också använt. Information har även inhämtats via vägverkets och socialstyrelsens 

hemsidor samt att jag talade med informationsansvariga på respektive myndighet.  

 

För att få en vidare bild över landet valde jag tre städer som kunde representera en stor, 

en mellanstor och en liten stad i Sverige. Valet av städerna kom naturligt. Jag kommer 

från Sundsvall och det var där idén till arbetet kom till, därför valde jag att ta med 

denna mellanstora stad. Sundsvall representerar även Sveriges mitt.  

Malmö City är en stor stad i södra Sverige med andra tillgångar än en mellanstor och en 

liten stad. Dessutom blev jag mycket väl bemött i telefonen samt att de var snabba att 

svara.  
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Valet av Älvsbyn var egentligen en slump. Framför mig hade jag en lista över adresser 

till de olika närpolisområdena i Norrbotten. Jag tittade på de olika närpolisområdena 

och valde närpolisområde Pite älvdal. Där finns 4 närpolisområden och jag blundade 

och pekade med fingret på en, det blev Älvsbyn. 

 

Intervjuer gjordes med 3 stycken poliser och ambulanssjukvårdare på de tre orterna: 

Malmö City, Sundsvall och Älvsbyn i Sverige. Detta för att få en bild om det finns 

skillnader i olika stora städer. De intervjuade personerna representerade väl sin 

yrkeskategori. Deras yrkeserfarenhet varierade från drygt 1 år till kring 30 år. Totalt 

gjordes 18 stycken intervjuer. 

 

För att få tag på poliser att intervjua letade jag telefonnumrena till de olika 

närpolisområdena via Intrapolis. Det var inte lätt att få tag på dem då poliserna i yttre 

tjänst ofta var ute på arbete. Flera försök gjordes med Group Wise, polisens interna 

mailsystem, men där fick jag inget svar. I Malmö och Sundsvall fick jag telefonkontakt 

med vakthavande befäl (VB) vilka hjälpte mig med direktnummer till lämpliga poliser 

att intervjua som var i tjänst vid tillfället. I Älvsbyn hade jag tur att få tala med en polis 

med ca 30 tjänsteår direkt. Han hänvisade mig därefter till en polis med endast ett fåtal 

år i tjänst som gärna ställde upp på intervju.  

Huvuddelen av intervjuerna genomfördes via telefon. Personerna jag talade med var 

alla i tjänst under intervjuerna. Det gjorde att ett fåtal av poliserna blev avbrutna i 

samtalet och var stressade under intervjun. Majoriteten av de intervjuade tog gott om tid 

på sig, var lugna och blev inte störda av andra under intervjuerna. Under 

fältstudieveckan intervjuade jag poliser på plats. Intervjuerna gjordes med poliser som 

fikade eller hade en lugn stund över. Vi satt då i ett lugnt rum utan störningar.  

 

Ambulanspersonalen var lättare att få tag på då de har personalrums telefon. Jag började 

med att ringa landstinget på respektive ort och där begära telefonnumret till 

ambulansen. Ibland blev jag kopplad direkt och ibland fick jag ringa upp själv. 

Ambulanspersonalen svarade direkt på alla de tre orterna. Det fanns alltid personal med 

olika lång tjänst som jag kunde intervjua och de var alla mycket positiva. 

Ambulanspersonalen var lugn och de gav ett intryck av att de satt i ett lugnt rum med få 

störningar.  
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Vid intervjuerna använde jag mig av semistrukturerad intervju. Det vill säga att 

intervjuerna följde en och samma manual där jag formulerade följdfrågor när jag fick 

svar som var intressanta. Intervjuerna tog ungefär en timme var. De finns utskrivna i 

pappersformat. 

 

2  Litteraturgenomgång/reglementen 
Under trafikmomentet i termin 3 arbetade vi med häftet Rapportering och utredning av 

trafikolycka skriven av Olsson, R. (2005). Vi läste Trafikförfattningar, Polislagen samt 

Polisförordningen, då fick jag en bild av hur vi som poliser skall arbeta vid 

trafikolyckor.  

I boken MIMMS- ett metodiskt sätt att hantera allvarliga händelser Örtenwall. P. 

(2004). beskrivs hur arbetet på skadeplats går till samt vilka som gör vad. 

Socialstyrelsen beslutade år 2001 metoden för räddningsarbete på skadeplast. Det 

beskrivs i rapporten Riktlinjer - Medicinsk katastrofberedskap.  

Polisens inledande uppgifter vid en allvarlig händelse är att rädda liv, etablera ledning 

för räddningsinsatsen, förhindra upptrappning av händelsen, spärra av olycksplatsen, 

reglera trafiken, se till att övriga räddningsorganisationer blir larmade och att evakuera 

de som är i omedelbar fara. 

Andra viktiga delar som polisen skall göra på skadeplats är att samverka med 

räddningsledaren och sjukvårdsledare/medicinskt ansvarige på plats, registrera skadade 

och identifiera döda.  

Delar som sker runtomkring händelsen, som att upprätthålla allmän ordning, skydda 

omgivningen och ägodelar, utföra kriminaltekniska undersökningar samt att informera 

media är även de viktiga uppgifter för polisen. 

Ambulanspersonalens inledande åtgärder består i att rädda liv, etablera ledning, 

förhindra ytterligare skador och förminska lidandet för de skadade. 

Ambulanspersonalen ska även samverka med andra räddningsorganisationer, se till att 

övriga medicinska enheter larmas samt att se till att sjukvårdens kommunikation på 

skadeområdet fungerar. 
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I Sverige har polisen till skillnad mot många andra länder inte huvudansvaret vid en 

allvarlig händelse. I polisens uppgifter enligt 2 § polislagen (1984:387) står det att de 

ska lämna allmänheten skydd och att bistå med upplysningar.  

I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor deltar polisen i räddningstjänst, där andra 

organisationer är huvudansvariga för verksamheten.  

Sammanfattningsvis är polisen och räddningstjänsten organiserade med klara och 

tydliga strukturer och ordergångar. Detta gör att arbetet kring en skadeplats oftast flyter 

på mycket bra. All räddningspersonal har som huvuduppgift att rädda liv. 

3  Resultat 
I detta kapitel kommer jag först att redovisa statistik från vägverket i två separata 

tabeller. Därefter redovisas de svar jag fått av de 18 intervjuer jag gjort med poliser och 

ambulanssjukvårdare i Malmö City, Sundsvall samt Älvsbyn.  

Vägverkets statistik 

Statistik från vägverket över hur många trafikanter som finns idag på våra vägar samt 

hur många trafikolyckor som sker idag jämfört med för 5 år sedan.  

 
Tabell 1. Fordon i trafik i slutet av respektive år (antal tusen) 
År 2000 2001 2002 2003 2004 
Personbil 3999 4019 4045 4078 4116 
Buss 14 14 14 14 13 
Lätt lastbil 297 319 333 346 365 
Tung lastbil 77 77 76 75 75 
Släp 729 746 763 781 805 
Terrängskoter 143 146 152 148 156 
Traktor 326 325 328 327 327 
Motorcykel 167 182 202 217 235 
EU moped klass 1 3* 9 19 30 48 
Moped klass 2 112* 116* 113* 114* -- 
Registrerade i 
trafikregistret 

5755 5837 5932 6016 6140 

 
Källa: SIKA (om inget annat anges) 
* Trafikförsäkrade fordon  Källa: Sveriges Försäkringsförbund 
  

Sedan 1970-talet har antalet trafikanter i Sverige ökat med 60-70 %. Den kraftiga 

ökningen har planat ut och i tabell 1 ser vi att det har skett en konstant ökning av antalet 

fordon i trafiken mellan år 2000 och år 2004. Ökningen har skett med 1- 1, 5 % vilket är 

den förespådda ökningen.  
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En anmärkningsvärd ökning av EU mopeder från år 2003 till år 2004 gör att antalet 

mopedolyckor även de har ökat. (Vägverket. Årsredovisning 2004.) 

 

 
Tabell 2. visar antalet personskadeolyckor mellan åren 2000 och 2004. 

 
Tabell 2. Antal personskadeolyckor  
År 2000 2001 2002 2003 2004 
Dödlig utgång 535 482 462 460 430 
Svår personskada 3 104 3 100 3 420 3 446 3 082 
Lindrig 
personskada 

12 131 12 185 13 037 14 459 14 517 

Summa olyckor 15 770 15 767 16 919 18 365 18 029 
Källa: SIKA  
 

I tabell 2 kan vi se att mellan åren 2000 och år 2004 har antalet lindriga 

personskadeolyckor ökat. Olyckor med dödlig utgång har minskat för varje år medan 

olyckor med svåra personskador har minskat i stort trots att åren 2002 och 2003 var 

dystra med många svårt skadade. 

 

Polisen och Ambulanspersonalen  

Nedan redovisas intervjudata från de 18 intervjuer som gjorts med poliser och 

ambulanspersonal i Malmö city, Sundsvall samt Älvsbyn. 

1) Hur tycker ni att arbetet vid t ex en trafikolycka fungerar? 

Både polisen och ambulanspersonalen tycker att samarbetet i stort fungerar bra på 

skadeplatser.  

Ambulansen och polisen har tydliga roller och ansvarsområden på skadeplatsen. 

Ambulansen och Räddningstjänsten kommer oftast först. De brukar då skydda 

skadeplatsen med sina bilar tills polisen anländer.  

 

Ambulanspersonalen önskar att polisen kunde komma till platsen tidigare för att det 

känns otryggt att arbeta då det inte finns någon som reglerar trafiken och håller 

allmänheten borta. Då polisen anländer reglerar de trafiken, spärrar av och registrerar 

skadade etc.  

Något ambulanspersonalen tycker fungerar bra är att både polis och brandmän ibland 

hjälper till att skjutsa in skadade till sjukhus.  
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Malmöpolisen säger att något som fungerar mindre bra är registreringen av 

oskadade/skadade vid större olyckor.  

 

Problemet ligger i att de som ansvarar för registreringen är länskriminalpolisen och 

innan de har kommit till skadeplatsen har de skadade redan lämnat platsen i 

ambulanser. Det beror på att tillgången till ambulanser är stor och det finns flera stora 

sjukhus i närheten som genast tar emot patienterna. Detta gör det mycket svårt för 

polisen att veta var de skadade befinner sig.  

I Älvsbyn blir polisen sällan utkallade till trafikolyckor och då är det oftast till svåra 

olyckor med dödlig utgång. Då de är ute på olyckor har arbetet fungerat bra. 

 

2) Hur tycker ni att arbetet vid olycka/händelse i lägenhet/bostad fungerar? 

Även här tycker både polisen och ambulanspersonalen att samarbetet fungerar bra. 

Polisen säkrar lägenheten/bostaden varvid ambulanspersonalen går in och börjar 

behandla patienten/ena. Har ambulanspersonalen varit inne i lägenheten/bostaden 

informerar de polisen då de kommer hur det såg ut, hur många som befann sig på 

platsen etc. Vid en väntad hotbild går inte ambulanspersonalen in utan att polisen säkrat 

platsen först. Är dörren till bostaden låst inväntar vissa ambulanser polisen för att de 

ska gå in och säkra först. Står dörren däremot på glänt eller rent av är öppen går de 

flesta in direkt utan att invänta polis. 
 

Samarbetet går alltid att förbättra, men mycket av det som sker är improviserat. 

Ambulanspersonalen har tidigare tänkt för lite på sin egen säkerhet och mer på att rädda 

liv. På grund av att ambulanspersonalen i Älvsbyn och Skåne har blivit hotade vid ett 

par tillfällen har de flesta gått utbildning med polisen. I utbildningen ingick egen 

säkerhet, självskydd samt vad de kan tänka på då de går in i en lägenhet/bostad. I Skåne 

har polisen vid två tillfällen under sommaren år 2004 haft utbildning med 

ambulanspersonalen. Utbildningen har syftat till att stärka samverkan mellan ambulans 

och polis. Polisen har poängterat vikten av konflikthantering, kunna tyda kroppsspråk 

samt att kunna skapa en bild av situationen innan man går in i den. 

Det varierar på orterna vilket samarbete polisen/ambulansen har och om de gått 

utbildning eller inte.  
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3) Har polisen och ambulanspersonalen idéer på enkla ”metoder” för att agera ännu 

bättre och effektivare på skadeplatser? 

Det har framkommit många tips och idéer på hur samarbetet skulle kunna förbättras 

mellan polisen och ambulanspersonalen. 

 Bland annat: 

o Gemensam feedback efter olyckor då det diskuteras kring vad gjordes bra/dåligt 

samt hur de kan förbättra agerandet.  

o Genom hospitering (åka med) få en ökad förståelse för de båda yrkesgruppernas 

arbetsuppgifter. 

o För att all räddningspersonal ska agera på bästa sätt rekommenderas 2 dagars kursen 

”Prehospital-Sjukvårdsledning”. Kursen fördjupar kunskaperna i hur arbetet på 

skadeplats är organiserat med klara och tydliga strukturer och ordergångar. Vem 

som ansvarar för vad och visar på våra tydliga roller. Socialstyrelsen har beslutat att 

det är enligt den metoden arbetet på skadeplats ska gå till. (Riktlinjer - Medicinsk 

katastrofberedskap. (2001).Socialstyrelsen.) 

 

I Malmö har räddningsledare, poliser, läkare samt arbetsledare från ambulansen 

tillsammans gått Insatschefskurser. Där har de även övat praktiskt olika scenarier vilket 

har varit mycket uppskattat.  

Polisen i Sundsvall skulle vilja ha mer utbildning i hur de ska handskas med 

smittorisker, blod, saliv etc. Mer utbyte mellan poliser och ambulanspersonal i 

sjukvårdsutbildning och självskyddsutbildning efterfrågas.  

   

Polisen 

4) Vilka delar inom akutsjukvården är jag osäker på?  

Det har framkommit att de flesta poliserna är osäkra på alla delar av akutsjukvården 

vilket består i första hjälpen, HLR (Hjärt och Lungräddning), chock, olika typer av 

olika blödningar samt hantering av barn. Anledningen är för lite praktisk träning och 

repetition. Fler praktiska övningar efterlyses. 
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5) Hur ofta ges fortbildning i HLR (Hjärt och Lungräddning), Blödning, Chock på 

myndigheten? (Finns det några rekommendationer?) 

I Malmö har sjukvårdsutbildningen skett spontant med ca 5 års intervaller. Det arbetar 

nu en sjuksköterska samt två ambulanssjukvårdare som poliser vilket medför att 

sjukvårdsutbildningen ges mer kontinuerligt samt funderingar utreds fort.  

  

I Sundsvall ges ingen kontinuerlig utbildning i första hjälpen, HLR (Hjärt och 

Lungräddning), eller chock/blödning. Det sker spontant, senast var 2002 år och då var 

all personal inbjuden. Det optimala tycker poliserna vore att ha repetition varje år men 

realistiskt vore vart 3: e år. Det finns ingen FAP (Författningar och Anvisningar för 

Polisen) som reglerar sjukvårdsutbildningen på myndigheterna.  

Myndigheten i Västernorrland har dock nyligen beslutat i CSG (Centrala 

samverkansgruppen) att all personal ska ges utbildning i första hjälpen samt HLR (Hjärt 

och Lungräddning) senast vid utgången av 2009. Närpolisdistriktena runt om i 

Västernorrland har meddelat att behovet är stort.  

Samt att det är gjort en överenskommelse med ”blåljusmyndigheterna” att utbyta 

tjänster vid utbildning vilket kommer att komma ifråga nu fram till 2009. 

I Älvsbyn var det minst 5 år sedan utbildning gavs i sjukvård.  

 

Det finns inga styrdokument som FAP:ar (Författningar och Anvisningar för Polisen) 

som reglerar sjukvårdsutbildningen på myndigheterna. De kan skriva egna lokala 

tjänsteföreskrifter där de beslutar om styrdokument som reglerar sjukvårdsutbildningen 

på myndigheten. 

 

6) När var du på akutsjukvårds utbildning senast? 

Här har svaren varit mycket olika, allt från 2-3 år sedan till ”det kommer jag inte ens 

ihåg”. Generellt utifrån intervjusvaren sägs att utbildning ges med ca 5 års intervaller – 

om det finns tid och pengar. Sjukvården är inget prioriterat område hos dessa tre 

myndigheter. 
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3.1 Kritisk granskning av resultatet 
Resultatet som jag har kommit fram till visar på att polisen vet hur de ska agera på 

skadeplats och de tycker att samarbetet där fungerar bra. Generellt behövs mer 

akutsjukvårds utbildning. Min analys av statistiken säger att det kanske är något annat 

än akutsjukvårds utbildning polisen behöver.  

Det kanske är så att polisens otrygghet bottnar i för lite uppbackning och stöttning av 

varandra. Skulle poliser ge varandra mer positiv feedback och beröm kanske de inte 

skulle ha samma känsla av otrygghets. Polisen gör ett bra arbete på skadeplatser det 

måste de få reda på.  

Kanske är det så att poliserna behöver få höra att de gjort ett bra arbete även från 

ledningen inom myndigheten. Det kanske är en organisationsfråga som behöver tas upp.   

De intervjuade personerna har gett mig svar efter bästa förmåga, de har varit mycket 

trovärdiga och samarbetsvilliga. 

3.2 Resultatsammanfattning 
Alla tre myndigheterna tycker att arbetet fungerar bra vid skadeplatser som 

trafikolyckor samt händelser i lägenheter/bostäder. Både polisen och 

ambulanspersonalen visste hur en räddningsinsats går till, vem som är chef och vilka 

uppgifter polisen har. Samtliga tyckte att arbetet fungerar bra. 

Det finns delar som både ambulanspersonalen och polisen skulle vilja ändra på för att 

arbetet skulle kunna gå smidigare. Bland annat att ambulanspersonalen som oftast är 

först på skadeplats vill ha polisen på plats fortare. Detta för att ambulanspersonalen ska 

känna sig trygga att arbeta på skadeplatsen. De vill främst att polisen ska reglera 

trafiken samt säkra lägenheten/bostaden innan arbetet med patienterna påbörjas.  

De tre myndigheterna har haft liknande syn på akutsjukvård, det är inte ett prioriterat 

ämne. Intervallerna är liknade, ca 5 år mellan repetitionstillfällena. Vissa poliser kunde 

inte minnas när de sist hade utbildning medan vissa kunde ange sista gången nästan 

exakt. 

Statistiken visar på en ökad frekvens av både fordon och olyckor med lindriga 

personskador. Det ger en vink av att sjukvårdskunskaperna är viktiga och det inte går 

att förbise dem. 

 

 



 Polisens och Ambulanspersonalens samarbete på skadeplats 
 Katarina Norberg 

 12 

 

4  Diskussion 
I arbetet har det tydligt framgått genom intervjuer att polisen och ambulanspersonalen 

vet hur arbetet på skadeplats ska gå till. Arbetet fungerar bra i och med att både polis 

och ambulanspersonal arbetar efter den metod som är rekommenderad. (Riktlinjer - 

Medicinsk katastrofberedskap. Socialstyrelsen.) 

Efter att ha studerat vägverkets statistik frågar jag mig hur poliserna kan känna sig 

otrygga.  I vad bottnar denna otrygghet?  

Det kanske är något annat än akutsjukvårdsutbildning polisen behöver. Poliser som 

agerar ute på fältet är idag mycket påpassade av både media och allmänhet som kritiskt 

granskar dem dygnet om. Det kan vara en källa till otrygghet. 

 

Det kanske också är en mytbildning att poliser med sjukvårdsutbildning är trygga i sitt 

agerande, det kanske inte är utbildningen i sig som ger tryggheten. Om poliser skulle ge 

varandra mer positiv feedback och beröm efter ett agerande på skadeplats kanske de 

inte skulle ha samma känsla av otrygghet.  

En återkoppling/feedback av det utförda arbetet på skadeplatsen från både 

ambulanspersonal och de egna kollegerna kanske är ett sätt att bygga upp polisernas 

säkerhet/trygghet att agera.  

Kanske är det så att poliserna behöver få höra både från kolleger och från ledningen på 

myndigheten att de gjort ett bra arbete. Det kanske är en organisationsfråga som 

behöver tas upp. Polisen gör ett bra arbete på skadeplatser det måste de få reda på. 

Antalet olyckor med dödlig och svåra personskador har minskat under åren 2000 till 

2004. Det är de lindriga personskadeolyckorna som har ökat. Kan det vara så att i den 

stora ökningen av lindriga personskador finns fall där det inte finns någon skadad 

person. Kan det vara så att poliser som vill ha sin rygg fri i ett senare skede anmäler en 

lindrig personskada för säkerhetsskull även då det inte är säkert att det fanns någon 

lindrig personskada.  

 

Men det finns alltid saker som kan förbättras. Under intervjuerna har jag därför ställt 

frågor om tips & idéer från polis och ambulanspersonal till ett bättre samarbete. Vilken 

information som skulle göra arbetet lättare för båda parter, och om de har idéer på hur 

det skulle gå till.  
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Ambulanspersonalen från alla tre orterna i rapporten har uttalat sig om att de inte 

känner sig trygga att arbeta på en skadeplats innan polisen är på plats och reglerar trafik 

och allmänhet.  

Detta framkommer även i artikeln: ” Polisen måste skydda ambulanspersonalen” ur 

Svensk Polis (2004). I artikeln beskrivs situationen i Skåne där polisen och ambulansen 

har stärkt sitt samarbete efter hot och våld mot ambulanspersonalen.  

Allt oftare tvingas polisen säkra olycksplatser vid till exempel skottlossning och 

knivhot. Det framgår att problemet med våld och hot mot ambulanspersonalen inte är 

enbart ett storstadsproblem. I Älvsbyn finns problemet likväl som på den skånska 

landsbygden.  

 

Många poliser som utbildades för länge sedan har inte samma sjukvårdsutbildning som 

dagens polisstudenter ges. Detta gör att sjukvårdskunskaperna är varierande. Från alla 

myndigheterna framkommer att poliser i yttre tjänst känner ett behov av repetition på 

sjukvårdskunskaperna.  

Statistiken från vägverket visar att antalet trafikanter ökar varje år fastän inte lika 

explosionsartat som under 60 och 70- talet. Samtidigt visar statistiken att antalet 

olyckor med lindriga personskador ökar. Tanken slår mig då om polisen har den 

beredskap som krävs för det arbete de är ålagda.  

Ser vi tillbaka 10-15 år bakåt hade inte polisen den sjukvårdskunskap de har idag. 

Under grundutbildningen på de tre polisutbildningarna (Stockholm, Växjö och Umeå) 

får studenterna idag en gedigen sjukvårdsutbildning i teori och praktik. Det medför att 

yngre poliser i tjänst har en bra grund att stå på. Polisen följer med utvecklingen på ett 

bättre sätt idag än förr och det finns idag ett mer utbrett samarbete med 

ambulanspersonal och räddningstjänsten. Samtidigt åker polisen på fler olyckor och på 

så vis skaffar de sig erfarenheter som de delar med sig till sina kolleger vilket ger mer 

kunskap åt dem alla. 

 

Polisen har blivit proffsigare i sitt arbete under de senaste åren. Utifrån vad jag kan se i 

statistiken och vad intervjuerna visar har dagens polis den beredskap som krävs att 

agera på skadeplats. Sjukvårdsberedskapen bör bli bättre. Jag anser att alla poliser i 

yttre tjänst måste känna sig trygga att agera vid ingripanden på skadeplatser med 

personskador vilket de inte gör idag. Det är viktigt att komma fram till vad det är som 

gör att poliser idag känner sig otrygga när de agerar.   
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Idag finns på flera orter ambulans och räddningstjänst i samma hus. Ett gemensamt hus 

för räddningstjänst, ambulans och polis vore bra då personlig kännedom efterfrågas. 

Oftast träffas alla tre yrkesgrupperna på skadeplatsen.  

Kommunikation, kunskapsutbyte och utvärderingar av arbetet – utvecklingen, skulle gå 

lättare om polis, ambulanspersonal och räddningstjänsten naturligt befann sig under 

samma tak. 

 

4.1 Slutsatser och förslag 
Här kommer några konkreta förslag på åtgärder utifrån de slutsatser jag gjort i arbetet. 

• Redan under utbildningen på Polisutbildningen i Umeå (Umeå Universitet) kunde 

polisstudenterna och studenterna som studerar till ambulanspersonal få mer tid 

integrerad med varandra.  

Lämpliga tillfällen kan vara på de olika övningsdagarna som polis och 

ambulansstudenterna har där de agerar i realistiska scenarier.   

• Polismyndigheterna bör som i Sundsvall kartlägga behovet av 

akutsjukvårdsrepetition på sina respektive myndigheter. Därefter övervaka att sådan 

repetitionsutbildning ges. Speciellt viktigt är det för poliser i yttre tjänst. De ska och 

förväntas kunna akutsjukvård. Det är viktigt att de känner sig trygga att agera. 

• Polisen har inte hunnit så långt i utbildningen i Prehospital Sjukvårdsledning. 

Utbildningen sträcker sig över 2 dagar och ges på olika orter i Sverige. I kursen 

förtydligas polisens/ambulanspersonalens och räddningstjänstens roller på 

skadeplatsen. Det är en utbildning som alla poliser bör gå då socialstyrelsen har 

beslutat att det är efter den metoden som arbetet på skadeplats ska genomföras. 

(Riktlinjer - Medicinsk katastrofberedskap. (2001) Socialstyrelsen.) 

• Ett gemensamt hus för polis/ambulans/räddningstjänst är något jag föreslår. 

Kommunikationen och personkännedomen kommer att blir större varvid arbetet på 

skadeplatsen känns säkrare, de kan lita på varandra. Känslan av att arbeta med en 

känd kollega är bättre än med en anonym person. Insikten och förståelsen om 

varandras kunskaper skulle öka.  
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 Bilaga 1 (1/2) 
 

Lagstöd 

Polislagen 

Enligt Polislagens 2 § förebygga brott och andra störningar av den allmänna 

ordningen eller säkerheten, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, 

hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat, lämna 

allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd 

lämpligen kan ges av polisen. 

 

Polisen ska även samverka med andra myndigheter och organisationer vilkas 

verksamhet berör polisverksamheten enligt Polislagen 3 §. Andra 

myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete. Lag (2003:413). 

Hur poliserna ska ingripa sägs i 8 § Polislagen En polisman som har att 

verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag 

eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till 

åtgärdens syfte och övriga omständigheter.  

 

Polisförordningen 

Det går att läsa i 1kap 6 § Polisförordningen att i enlighet med 1§ Polislagen 

(1984:387) ska poliser arbeta för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet 

och föra att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Polisen 

ska uppmärksamma och beakta krav och önskemål från dem som bor och 

verkar i polisdistriktet.  

I Polisförordningen går att läsa i 4 kap 1 § att poliser ska i arbetet uppträda på 

ett sätt som inger förtroende och aktning. De skall uppträda hövligt, 

hänsynsfullt och med fasthet.  

 

Trafikförordningen 

Alla trafikanter har skyldigheter vid en olycka, detta går att läsa i 8 § 

Trafikförordning (1998:1276). En trafikant som med eller utan egen skuld 

haft del i en trafikolycka skall stanna kvar på platsen. I mån av förmåga skall 

trafikanten hjälpa skadade och medverka till de åtgärder som olyckan skäligen 

föranleder.  
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(2/2) 

 

På begäran av någon annan som haft del i olyckan eller vars egendom skadats 

vid olyckan skall trafikanten uppge namn och adress samt lämna upplysningar 

om händelsen.  

 

Om egendom har skadats och ingen är närvarande som kan ta emot uppgifter 

och upplysningar, skall trafikanten snarast möjligt underrätta den som lidit 

skada eller polis. I det senare fallet skall polisen underrätta den som lidit 

skada, om denne är känd eller lätt kan spåras. Har någon person skadats och 

är skadan inte obetydlig, skall trafikanten snarast möjligt underrätta polis.  

Om ett fordon efter en trafikolycka är placerat så att det kan vara till fara eller 

hinder för trafiken skall trafikanten se till att det omedelbart flyttas till en 

lämplig plats. Om någon har dött eller skadats svårt får dock fordonet flyttas 

endast om det utgör en fara för annan trafik. I sådana fall får trafikanten i 

övrigt inte utplåna spår som kan vara av betydelse för utredningen av olyckan 

eller på andra sätt ändra förhållandena på olycksplatsen. Trafikanten skall 

även försöka se till att ingen annan vidtar sådana åtgärder.  
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     Bilaga 2  

En beskrivning av Polisens och Ambulanspersonalens syn på samarbete på skadeplats 

Intervjufrågor 
 
 
 

Polisen 
 
1) Hur tycker ni att arbetet vid t ex en trafikolycka fungerar? 
 
 
2) Hur tycker ni att arbetet vid olycka/händelse i lägenhet/bostad fungerar?  
 
3) Har ni idéer på enkla ”metoder” för att vi ska kunna agera ännu bättre och effektivare på        
skadeplatser? 

 
 

4) Vilka delar inom akutsjukvården är jag osäker på?  
 
 

5) Hur ofta ges fortbildning i HLR, Blödning, Chock på myndigheten? 
(Finns det några rekommendationer?) 

 
 

6) När var du på akutsjukvårds utbildning senast? 
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Bilaga 3 
 
En beskrivning av Polisens och Ambulanspersonalens syn på samarbete på skadeplats 

Intervjufrågor 
 
 
Ambulanspersonal 
 
 
1) Hur tycker ni att arbetet vid t ex en trafikolycka fungerar? 
 
2) Hur tycker ni att arbetet vid olycka/händelse i lägenhet/bostad fungerar? 
 
3) Har ni idéer på enkla ”metoder” för att vi ska kunna agera ännu bättre och effektivare på 
skadeplatser? 
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