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Sammanfattning 
Polisyrket innefattar många olika uppgifter. Allt från taktik, vapenhantering, bilkörning, till 

akutsjukvård och att vara en hjälpande och stödjande serviceperson. Inställningarna till den 

del som gäller akutsjukvården är många. Bland några anses den som en av de viktigaste 

uppgifterna till att det endast utgör ett svagt intresse hos ”vissa poliser”. När det gäller vapen, 

bilkörning eller självskydd så är det aldrig tal om att det skulle vara ett ”intresse” hos enskilda 

individer inom polisen, utan det är en viktig och självklar del i polisarbetet. 

 

Syftet med detta fördjupningsarbete är att ta reda på om polisstudenterna förstår och känner 

att de kan tillämpa L-ABCDE, där även hjärt- och lungräddning på både vuxna och barn 

ingår. Arbetet innefattar både enkätundersökningar på samtliga tre polisutbildningar och bland 

poliser samt intervju med ambulanspersonal för att ta reda på vad de har för förväntningar på 

poliser som anländer först till en plats där kunskaper om akutsjukvård är aktuella.  

 

Det framkommer att det är få tillfällen för repetition ute på myndigheterna. Eleverna på 

skolorna vill ha mer övningar och praktiska tillämpningar. Kunskapsnivån är generellt låg, 

både bland eleverna och bland poliserna. I lagtexter står det att polisen får och skall använda 

sig av våld i visa situationer. Inte någonstans går det däremot att läsa att polisen också skall ta 

hand om den eller de som polisen verkat mot efter det att önskad effekt uppfyllts och kontroll 

över situationen skapats.  

 

Kunskaperna om Första hjälpen kan rädda liv!  
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1. Inledning  
 

När en olycka händer står man oftast ensam. Kanske är man först på plats eller långt från 

civilisationen. De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur stora chanser den 

skadade har att överleva och hur allvarliga följderna blir, den så kallade ”golden hour”. Det är 

därför av stor betydelse att man kan organisera och handla på en olycksplats. Kunskaperna om 

första hjälpen kan rädda liv!  

 

Risken att allmänheten ser polisen samt annat ”blåljusfolk” som experter på plats är stor, när 

dessa kommer iklädda uniform och i bilar med blåljus, och detta oberoende av vad som 

egentligen inträffat. Då kan allmänheten förvänta sig att polisen ska lösa uppgiften och ställa 

allt till rätta. Då förväntningarna är stora på denna arbetsroll borde viktiga egenskaper vara att 

vara förberedda och känna sig trygga i det arbete som skall utföras. 
 

Våldet ökar och blir allt svårare och brutalare, liksom våldet som polisen möter. En kollega 

kan bli skadad och då står polismannen ensam där utan hjälp från ambulans i första skedet.    

 

 

1.1 Bakgrund 
Polisyrket innefattar många olika uppgifter. Allt från taktik, vapenhantering, bilkörning, till 

akutsjukvård och till att vara en serviceperson. Inställningarna till det som gäller akutsjukvård 

är många. Allt från att det anses som ett av de viktigaste till att anses att det endast är ett 

intresse hos ”vissa poliser”. När det gäller vapen, bilkörning eller självskydd så är det aldrig 

tal om att det skulle vara ett ”intresse” hos enskilda individer inom polisen, utan det är en del i 

polisarbetet. Vad beror denna inställning på? Om en polis hamnar i en situation där den andra 

kollegan blir beskjuten eller om det är en gärningsman som tillfälligt oskadliggörs så borde 

det finnas en vilja hos alla poliser om en kunskap att kunna lägga ett första förband eller vidta 

andra åtgärder för att kunna hjälpa och tom rädda livet på en person. 

 

”Klagomål” har hörts från både räddningstjänst och ambulans att polisen inte vidtagit 

räddande åtgärder vid skadeplats då polispatrull kommit först till platsen. Vidare har poliser 

själva ansett sig själva inte besitta tillräckliga kunskaper att de känner sig trygga och veta vad 

de ska göra i dessa situationer samtidigt som de vet att ambulansen är på väg och strax är där. 
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Detta senare är dock beroende av om det är storstad eller glesbygd vi pratar. Kunskapen är 

troligen varierande. 

Ämnet intresserar oss båda och vi anser att det är en viktig del i vårt kommande yrke som 

polis. Vi har båda tidigare kunskaper och erfarenheter av ämnet, så intresset är stort.  En av 

oss har arbetat som lärlingsbrandman och jobbat inom räddningstjänsten samt läst en termin 

på sjuksköterskeprogrammet. Den andra är utbildad undersköterska, gjort värnplikt som 

ytbärgare på försvarets räddningshelikopter, läst två terminer på sjuksköterskeprogrammet 

samt är livräddare sedan 2005. 

 

 

1.2 Syfte 
Syftet är att utreda om detta är ett problem och i så fall ifrågasätta vad det beror på, om det är 

utbildningens kurstimmar, upplägget på utbildningen, bristande eget ansvar hos den enskilde  

eller kanske polismyndighetens ”ointresse” och ”okunskap” om behovet av uppdatering och 

repetition.  

 

 

1.3 Frågeställningar  
1. Känner polisstudenten i termin 4 att han/hon kan tillämpa kunskaperna i akutsjukvård? 

2. Känner polisstudenten sig trygg i sitt agerande i olika situationer där insatser i 

akutsjukvård kan bli aktuellt? 

3. Vilka förväntningar finns på polisens agerande och kunskaper från andra människor? 

 

 

 

2. Metod  
 

Genom en enkätundersökning bland polisstuderande i Umeå, Sörentorp samt Växjö undersöks 

deras kunskapsnivå samt känslan av trygghet i det kommande yrket, enligt dem själva, i det 

berörda ämnet. En jämförelse av samtliga skolors kursplaner, studieguider och ämnesplaner 

har också gjorts. Poliser i yttre tjänst ute på olika myndigheter har intervjuats angående deras 

åsikter om deras sjukvårdsutbildning upplevs tillräcklig.    
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2.1 Tillvägagångssätt och avgränsningar  
De metoder vi har valt att använda oss av är enkäter med eleverna, kortare intervjuer med 

poliser, ambulanspersonal samt intervjuer via mail-kontakt med akutsjukvårdslärarna på 

skolorna samt detaljgranskning av polisutbildningarnas kursplaner. 

 

Vi har avgränsat oss till eleverna i termin 4 då eleverna där har möjlighet att reflektera över 

utbildningen som varit. Vi har satt gränsen vid 20 enkäter per utbildningsort, så det inte blir 

för mycket material att behandla. 

 

Vi har valt att arbeta med enkäter istället för intervjuer ifrån eleverna, detta för att slippa långa 

samtal och utsvävningar från ämnet. Enkäterna har delats ut slumpmässigt till eleverna i 

termin 4, när hela terminen har varit samlade.  

 

Personerna som har fyllt i enkäterna är inte utvalda av oss personligen, utan de fick frivilligt 

välja om de ville svara på frågorna. Eftersom antalet enkäter är få, så kommer de inte att 

kunna ge ett vetenskapligt underlag, men vi har behandlat svaren från enkäterna som en 

vägledning i vår undersökning. 

 

 

 

3. Teori och lagstiftning 
 

Lagen är det polisen arbetar efter vilket resulterar i att lagen styr polisens arbete. Det är därför 

viktigt att ta med den lagstiftning som rör akutsjukvård i polisarbetet, då det är om detta denna 

fördjupningsuppgift handlar. 

 

I yrket som Polis kommer du att möta skadade och sjuka människor i olika sammanhang. 

Samhället förväntar sig att polisen har kunskaper och färdigheter inom grundläggande 

akutsjukvård och att man kan ge ett korrekt och professionellt omhändertagande vid 

skadehändelser/akut sjukdom.  
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3.1 Lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m, 
(LOB) 
LOB är en vårdlag och den går före polislagen. 

1 § Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte 

kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan får 

omhändertas av en polisman. 

3 § Om det behövs med hänsyn till den omhändertagnes tillstånd, skall han så snart det kan 

ske undersökas av en läkare.  

6 § Den som är omhändertagen skall fortlöpande ses till. Skulle den omhändertagnes tillstånd 

ge anledning till det, skall den omhändertagne föras till sjukhus eller läkare tillkallas så snart 

det kan ske.  

7 § Den som är omhändertagen enligt denna lag skall så snart som möjligt underrättas om 

anledningen till omhändertagandet. 

Bedöms den omhändertagne vara i behov av hjälp eller stöd från samhällets sida, skall 

polisen innan omhändertagandet upphör gå honom till handa med råd och upplysningar 

samt, i den mån det lämpligen kan ske, samråda med annat samhällsorgan som har till  

uppgift att tillgodose sådant behov. 

Den omhändertagne skall friges så snart det finnes kunna ske utan men för honom själv och 

anledning till omhändertagande ej längre föreligger. Frigivandet skall dock alltid äga rum 

senast inom åtta timmar efter omhändertagandet, om det ej uppenbarligen är förenligt med 

den omhändertagnes eget intresse att han får kvarstanna kortare tid därutöver.1  

 

 

3.2 Polislagen (1984:387) 
1 § ”Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet skall polisens 

arbete till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra 

allmänheten skydd och annan hjälp”. 

2 § 4st ”… lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant 

bistånd lämpligen kan ges av polisen…”. 

                                                
1 Lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m 
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10 § ”En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till 

omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om…”.2 

 

 

3.3 Brottsbalken (BrB) 
24:1 §  ”En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om det med hänsyn till 

angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart 

oförsvarligt…” 

24:4 § ”En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i 

nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas 

annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. 

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen 

skyddat intresse.” 

24:6 §  (excess) Om någon i fall där 1-5§§ detta kapitel eller enligt 10§ polislagen 

(1984:387) är tillämplig har gjort mer än vad som är medgivet, skall han ändå vara fri från 

ansvar, om omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig”3 

 

I lagtext står det att polisen får och skall använda sig av våld i visa situationer. Vilka dessa 

situationer och tillfällen är framkommer av förarbeten och tolkningar av lagtexterna. Inte 

någonstans går det att läsa att polisen också skall ta hand om den eller de som polisen verkat 

mot efter det att önskad effekt uppfyllts och kontroll över situationen skapats.  

 

Annika Norée påstår att lagtexten om polisens vapenanvändning är svår att tolka vilket 

medför att både den enskilde polismannen och den som polisen verkar mot kommer i kläm4 

 

 

3.4 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning i 
livräddning och i konflikthantering med kommunikation och självskydd; 
FAP 776-1. 
1 § Varje polismyndighet ansvarar för att det genomförs utbildning av poliser i livräddning 

samt i ämnet konflikthantering med kommunikation och självskydd… 
                                                
2 Polislagen (1984:387) 
3 Sveriges Rikes Lag (2007) 
4 www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=97123 
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…Fortbildningen skall syfta till att vidmakthålla förmågan att utöva livräddning… 

2 § Fortbildningen i livräddning och i ämnet konflikthantering med kommunikation och 

självskydd skall följa den utbildningsplan som Rikspolisstyrelsen har fastställt. 

 

3 § Samtliga poliser vid en polismyndighet skall varje år genomgå sådan fortbildning som 

avses i 1§. En polis behöver dock inte genomgå fortbildningen i sådana fall där det med 

hänsyn till arbetsuppgifter eller annars finns särskilda skäl.  

(Andra arbetsuppgifter och särskilda skäl kan här antas vara inre tjänst såsom utredning eller 

att personen snart skall gå i pension, har ett viktigt möte eller är på tjänsteresa just vid detta 

tillfälle.) 

4 § 2st…Fortbildningen i livräddning skall uppgå till minst 8 timmar per tvåårsperiod. 

7 § Fortbildning i livräddning skall ledas av en sjuksköterska eller av en instruktör som är 

godkänd (certifierad) i enlighet med vad som sägs i 8§. 

8 § Godkänd som instruktör är den som med godkänt resultat genomgått Rikspolisstyrelsens 

instruktörsutbildning i ämnet livräddning. Godkännandet gäller i tre år. 

9 § Polismyndigheterna skall se till att instruktörer får tillräckligt med tid för att förbereda 

fortbildningen samt för egen utbildning och träning.5 

 

”En polis ska alltid försöka hitta andra utvägar än våld för att lösa en uppgift. Men ibland är 

våld oundvikligt, och då kan sista möjligheten vara att använda tjänstevapnet”.6 

  

Polisen har en befogenhet att använda våld, men som det står i förarbetena 

till lagen: ”Våldsbefogenheten är ingen förmån – den är ett uttryck för en 

skyldighet som samhället har ålagt polisen och som den enskilde 

polismannen, oberoende av egen uppfattning, måste fullgöra lika väl som 

andra tjänsteplikter i vissa situationer.” 7 

 

Det finns ingen särskild kursplan för aspirantperioden, utan innehållet i praktiken bestäms på 

varje enskild polismyndighet. 

 

 

                                                
5 FAP 776-1 
6 http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=97123 
7  SOU 1982.63. s.88 
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3.5 Begrepp 
Kunskap, vetande, insikt  

”Man skiljer mellan empirisk kunskap som bygger på sinnesintryck och ger information om 

yttervärlden, och analytisk kunskap som bygger på logik och som strävar efter att säga något 

om strukturella lagar som världen vilar på”8 

 

Attityd, inställning, ståndpunkt, synsätt, förhållningssätt 

 ”Attityd avser inom psykologi en persons medvetna eller omedvetna, öppet visade eller dolda, 

kognitiva eller emotionella, inställning till något. Till skillnad från exempelvis personlighet 

antas attityder vanligen i mycket stor utsträckning vara produkter av inlärning eller bygga på 

tidigare erfarenheter vilket också gör dem mer öppna för förändring. Attityder antas ofta stå i 

nära förhållande till beteende, men sambandet är inte enkelt kausalt. 

Fördomar är en typ av attityder där personen övertagit färdiga åsikter och inställningar om 

en viss sak, företeelse, folkgrupp eller person. Dessa åsikter är ofta starkt negativt färgade, 

men även onyanserat positiva fördomar förekommer”9 

 

ATLS 

ATLS (Advanced Trauma Life Support) är ett handlingskoncept som ursprungligen kommer 

från USA och hölls för första gången år 1978. Första kursen i Sverige hölls år 1996. Detta 

koncept är riktat mot läkare som inte har så stor traumaerfarenhet. Men har anpassats även till 

sjuksköterskor idag. Här används samma ”språk” och lämpar sig väl för internationellt utbyte 

då konceptet är likadant över hela världen. 

Att så snabbt som möjligt omhänderta personen under främst den första timmen, på ett 

standardiserat och strukturerat sätt är innebörden av ATLS. I traumasammanhang är det klart 

visat att tiden är en väsentlig faktor! ATLS har tre grundläggande huvudkoncept: 

1. Behandla det största hotet för livet först 

2. Avsaknad av definitiv diagnos skall aldrig hindra att indicerad behandling påbörjas 

3. En detaljerad anamnes (sjukdomshistoria) är inte viktigt för att påbörja 

omhändertagandet av en akut skadad person. 

 

Resultatet från ATLS är utvecklingen av det välkända ”ABCDE” 10 

                                                
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskap 
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Attityd 
10 www.svenskkirurgi.se/skf/svkir/04-3/ATLS.htm 
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Omhändertagandet sker utefter L/S-ABCDE oavsett vad det är för skadeplats man möter. 

Regelbundna kontroller till dess ambulansen anländer till platsen. 

 

L/S -  Scene safety / Livsfarligt läge/ Säkerheten på platsen.11 

Ett livsfarligt läge kan uppkomma i olika situationer till exempel vid trafikolycka, brand, ras, 

explosion med mera. Man bedömer hur farlig en olycksplats är utifrån den utrustning och 

kompetens man har, men vår säkerhet går alltid först! 

 

A -  Airway and cervikal spine control (Fri luftväg och manuell fixering av halsryggen)12 

Gör så här: lyft huvudet bakåt, uppåt. 

Eventuellt också underkäken framåt. 

Rensa munhåla, svalg (tänk på personlig skyddsutrustning: handskar) 

Lossa åtsittande kläder. 

Stabilisera nacken manuellt och eventuellt med nackkrage (alltid vid trafikolyckor eller 

fallolycka med kraftigt våld). 

Huvudet får inte tippa framåt igen.13 

 

Fri luftväg och manuell fixering av halsryggen är den allra högst prioriterade insatsen vid 

omhändertagande.Andningen förser hjärnan med syre. Några minuters syrebrist ger risk för 

hjärnskador och hjärtstopp. Luftens genomfart kan hindras av blockerade luftvägar eller skada 

på andningscentrum. 

Det är viktigt att komma ihåg att man aldrig kan förvärra en skada genom att göra fria 

luftvägar,så länge du behåller stabiliseringen av huvud och nacke. 

 

B - Breathing (Andning)14 

Hur är andningen? Kontrollera om personen andas. Försök att bedöma andningsfrekvensen, 

Är andningen regelbunden eller inte? Är den snabb eller ytlig?  

 

Normal andning när man är 13 år till dess man är vuxen är cirka 12-20 minuten. Observera 

förändringar. 

 
                                                
11 S.Backteman. (2007-09-19) ”L-ABCDE”. Umeå Universitet 
12 S.Backteman. (2007-09-19) ”L-ABCDE”. Umeå Universitet 
13 www.raddningshunduppland.se/LABCDE.htm 
14 S.Backteman. (2007-09-19) ”L-ABCDE”. Umeå Universitet 
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• Lyssna: Hur låter andningsljuden?Har personen rosslande, snarkande eller pipande 

ljud? 

• Känn: luftström, andningsrörelser. 

• Lukt: kan indikera stopp – det vill säga kräkningar, blod, främmande föremål. 

Underlätta andningen för den skadade.  

• Lugna: ta ögonkontakt, andas tillsammans om den skadade har jobbigt 

med andningen.  

 

Åtgärda B, gå sedan vidare till C. 

 

C - Cirkulation and bleeding (Cirkulation och blödning)15 

Man kollar pulsen - Antal per minut, regelbundet och kvalitet. Detta görs på handled, hals 

eller ljumske. 

 

Man kan även se på hudfärg & -temperatur - Blåfärgning och/eller blekhet är ett tecken på 

syrebrist och/eller dålig cirkulation.  En Kall hud är ett tecken på dålig genomblödning i 

vävnaden.16 

 

Har personen fuktig hud kan vara ett tecken på dålig genomblödning, chock och/eller smärta. 

Man kan även kontrollera den kapillära återfyllnaden genom att trycka på nageln och se hur 

lång tid det tar innan färgen kommer tillbaka. Mer än 2 sekunder? 

 

Om det är större blödningar måste det åtgärdas omedelbart då de är livshotande för den 

skadade. Yttre och inre blödningar kräver olika åtgärder. En snabb åtgärd vid yttre blödning 

är att höja den skadade kroppsdelen och skapa ett tryck på såret eller bredvid med fingrarna. 

                                                
15 S.Backteman. (2007-09-19) ”L-ABCDE”. Umeå Universitet 
16 www.raddningshunduppland.se/LABCDE.htm 



 12 

D - Disability (Medvetandegrad, rörelseförmåga och känsel)17 

Kontrollera och bedöm hjärnans funktion, det ger ett mått på syresättningen. Hur reagerar den 

skadade?  

• Prata med patienten för att få en bild av medvetandegraden. 

• Svarar vaket på tilltal, svarar frånvarande, slött eller inte alls? 

• Reagerar på smärta, tryck (ett lätt tryck under örat vid käkvinkeln, bröstbenet)? 

• Reagerar inte på smärta? 

• Orsak till medvetslöshet: otillräcklig cirkulation, skallskada, droger, vissa sjukdomar. 

Observera förändringar.  

 

E - Expose and protect from the environment (Exponera och skydda mot omgivningen)18 

När de ovanstående bokstäverna är kontrollerade och åtgärdade återstår exposé. Det är en 

helkroppsundersökning på både fram och baksida av den skadade personen, detta för att finna 

eventuella andra skador. Det är viktigt att skydda den skadade mot kyla, blåst, regn samt snö 

genom att använda filtarna som finns i polisbilen.19 

 

METHANE 

METHANE är en förkortning av en rapporteringsmodell som framför allt används av 

ambulanssjukvården men som även kan tillämpas av andra myndigheter som exempel polisen, 

vilket står för: 

 

M - Misstänkt allvarlig händelse. Detta är i första hand något som används när det är en 

särskild eller större händelse som har inträffat. Det kan visserligen vara en allvarlig händelse 

men då som ej kräver några större resurser. 

E - Exakt position. Här är det viktigt att man anger precis var händelsen har inträffat så att 

övrig personal lätt kan hitta till platsen. Undvik att enbart namnge ett uteställe för exempel 

utan att även lägga till den exakta adressen. 

T - Typ av händelse. Här förklarar man så ingående som möjligt vad som har inträffat och hur 

eventuella skadade personer mår och vilken typ av skada som är aktuell. 

                                                
17 S.Backteman. (2007-09-19) ”L-ABCDE”. Umeå Universitet 
18 S.Backteman. (2007-09-19) ”L-ABCDE”. Umeå Universitet 
19 S.Backteman. (2007-09-19) ”L-ABCDE”. Umeå Universitet 
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H - Hot om risker. Gör en bedömning av hur omgivningen ser ut och om det finns risker. 

Eftersom ambulanspersonal jobbar utifrån sin egen säkerhet i första hand så är det viktigt att 

tala om hur det ser ut på plats samt att det är säkert för dessa att åka fram. 

A - Angreppsväg. Genom att skapa sig en bra bild av omgivningen och hur det ser ut på plats 

så kan man lättare ge tips på bra väg/vägar att ta sig till platsen på. För vår del i detta fall så 

kan det vara oroligt och mycket folk som är inblandade eller nyfikna på vad som har hänt. Då 

kan det vara bra att förklara det så anländande personal lättare kan förbereda alternativa vägar 

att ta sig fram till platsen på. 

N - Numerärt antal. Viktigt att vi tidigt skapar oss en uppfattning av hur många som kan 

behöva ha hjälp så att sos-alarm snabbt kan planera sin verksamhet. 

E - Extra resurser. Utifrån ovanstående så får man göra en bedömning av hur många resurser 

som kan tänkas behövas på plats.20 

 

 

3.6 Hjärt- och lungräddning (HLR) 
Cirka 15 000 personer dör i hjärtstopp varje år. Många personer kan räddas i tid om man 

besitter kunskaper i hjärt- och lungräddning och kan vidta dessa åtgärder i ett tidigt skede. 

Med hjälp av mun till mun- andning och hjärtkompressioner kan man upprätthålla liv till dess 

att ambulans kommer till platsen.21 

 

 

3.7 Bemötande 
Första intrycket är ett viktigt bemötande, röstläge, kroppsspråk har stor betydelse för att den 

skadade skall känna sig trygg. Det är viktigt att presentera sig så att den skadade uppfattar den 

ömsesidiga respekten personerna emellan och att dennes integritet kvarstår. Vara medveten om 

att aggressivitet och motstånd kan vara en reaktion av syrebrist och chock. Även att ställa 

”rätt” frågor, som vad har hänt? Vart har du ont?, är väsentligt för de kommande åtgärderna. 

Bör undvika ja- och nejfrågor då dessa kan upplevas ledande.22 

 

                                                
20 S.Backteman. (2007-09-19) ”L-ABCDE”. Umeå Universitet. 
21 http://www.horby.se/RoS/utbildning/Sidor/Hjartlungraddning.aspx 
22 http://www.raddningshunduppland.se/LABCDE.htm 
 



 14 

3.8 Viktigt att minnas! 
Den första bedömningen gör du på 30 sekunder på väg fram till och i första kontakten med den 

skadade. "Läs av” olyckan.  

Är läget livshotande? För din egen och andras säkerhet? 

Vilka kroppsskador kan en ha uppkommit utav kollisionen? 

 Hur låter andningen? 

Finns större blodförluster? Hur ser den skadade ut? Är personen i medvetande? 

Presentera dig, fråga vad efter namn och vad som har hänt. 

 

Den som skriker högst är ofta inte den som behöver vård först på en olycksplats. Där är 

åtminstone luftvägarna fria och medvetandet kvar. De resurser som vi initialt lägger ned på en 

skadad som skriker, kan kosta livet på någon som har en ofri luftväg. Om de skadade är fler än 

vad som det finns resurser till, försök samla dem intill varandra. Måste du lämna någon utan 

uppsikt: säkra fria luftvägar och vitala funktioner som andning och cirkulation. Försök att låta 

en och samma person sköta övervakningen av de skadade och låt denne överrapportera till 

ambulanspersonalen, Notera även  förändringar hos de skadade. 

Fråga dig hela tiden: varför mår den skadade som han/hon gör? Vad händer i kroppen? Vad 

kan jag göra åt det med de resurser jag har? 

Liv går före lem. L dödar före A, A dödar före B, B dödar före C ,C dödar före D och E.23 

 

 

3.9 Förberedelse och visualisering 
När polisen är den som kommer först till olycksplatsen med befarade skadade 

personer så krävs en god mental förberedelse, därför är det bra med visualisering. 

 

Att visualisera innebär att medvetet skapar mentala föreställningsbilder. När man använder 

sig av visualisering skulle man kunna kalla det för att man lurar hjärnan, den har svårt att 

skilja på en situation som du föreställer dig eller en verkligen situation. Det är som att se och 

känna inre bilder av situationer och händelser som vi kan bli utsatta för, men även se hur vi 

hanterar det när det händer. Visualisering är ett bra verktyg när det gäller att sortera bort 

                                                
23 http://www.raddningshunduppland.se/LABCDE.htm 
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besvärande tankar och känslor, men även för att vara mentalt förberedd på såväl förutsägbara 

som oberäkneliga situationer, till exempel trafikolyckor, skadade personer och så vidare. 

 

För att kunna smälta alla intryck och upplevelser man varit med om under dagen med 

känslomässiga händelser som till exempel trafikolyckor, misshandlade samt skadade personer, 

så är det bra om man bearbetar händelserna innan man slutar för dagen. Det man bör fråga sig 

är: Vad kan jag förbättra, hur ställer jag mig inför problemet nästa gång? 

 

Genom att berömma sig själv när man har lyckas att utföra sina sysslor på ett korrekt sätt som 

man blivit ålagd att göra, är en del i den mentala träningen. 

 

Det är bra om man efter varje större händelse kan träffa en utbildad krishanterare på stationen 

för att prata ut. En så kallad debriefing, annars är det lätt att man analyserar sönder händelsen. 

Under debriefingen går man igenom vad som hände under dagen, vilka intryck händelsen gett. 

De inblandade påbörjar då automatiskt att bearbeta de tragiska händelser som berört de 

inblandade. Den teknik som används är att man får berätta för alla hur man upplevt det hela, 

man får ge utrymme för känslomässig avreagering men även sätta ord på tankar, känslor, 

intryck för att sedan avsluta händelsen. Inte bara vad man sett, utan alla sinnesställningar man 

fått. Det kan vara lukter färger eller vad som helst. Resultatet blir att man lättare kan 

återhämta sig. Att ge uttryck av sina känslor och tankar hjälper en att gå vidare. Man kommer 

alltid i sinnesställningar som berör vissa mer eller mindre, och därför är det viktigt att alla får 

tala och ge uttryck för sina känslor. Det behöver inte vara de västa olyckorna med mest blod 

som berör en mest, och därför är det viktigt att debriefing används efter olyckor.24 

                                                
24 Nationell Bastakti utbildningsmatrial polishögskolan 2005. 
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4. Resultat 
 

4.1 Studenter i termin 4 i Umeå, Sörentorp och Växjö   
Sammanlagt 60 enkäter delades ut varav 4 stycken bortfall i Växjö. 

 

 

Känner du att du förstår och kan tillämpa L-ABC / ABCDE?  

 

 

Ja: 70 % (42st)  

Nej: 23% (14st)   

Bortfall: 7% (4st) 

 

 

 

JA

70%

NEJ

23%

Bortfall

7%

 

Vissa elever (23%) har inte kunnat hålla kunskaperna ”färska”, detta beror enligt dem själva på att 

det är för långt mellan övningarna samt att lektionstimmarna ligger för långt ifrån varandra. 

Andra anser att de förstår i stora dra men de kan inte tillämpa det i praktiken! De flesta anser 

att de behöver mer övning samt fler lektioner. 

 

 

Känner du att du förstår och kan tillämpa HLR, på både barn och vuxna? 

 

Ja: 70% (42st)  Nej: 23% (14st) Bortfall 7%  (4st) 

JA

70%

NEJ

23%

Bortfall

7%
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Eleverna (23%) som anser att de inte förstår eller kan tillämpa HLR, på både barn och vuxna 

anser att det beror på att de har för lite repetitioner. De känner sig osäkra p g a för lite övning, 

dessutom tycker studenter i samtliga polisutbildningar att de fått för dålig genomgång av HLR 

på barn. Detta beror på att HLR nyligen har uppdaterats.  De flesta eleverna anser även här att 

de behöver mer övning samt fler lektioner. 

 

 

Är det någonting du saknar helt eller skulle vilja ha mer av i utbildningen (rörande 

akutsjukvård) som skulle göra dig tryggare i din kommande arbetsroll? 

 

Eleverna saknar praktiska övningar, i verklighetsmiljö, det vill undvika papperscase. De vill 

gå igenom utrustningen i bilen, så att de känner sig säkrare inombords. När övningarna pågår 

är det redan tidspress, så eleverna känner att de inte hinner gå igenom bilen själv, utan att det 

skulle vara någon genomgång av bilens utrustning.  

 

De vill i jämna mellanrum repetera HLR L-ABCDE, sjukdomssymptom samt omplåstring. 

Mer grundläggande repetitioner under utbildningens gång är något de samtliga skolorna 

saknar. Någon elev tyckte även att ett studiebesök på ambulansen eller sjukhuset skulle 

hjälpa. 

 

 

Har du någon tidigare erfarenhet av akutsjukvård? 

 

           Ja: 43 % (26st)          Nej: 50 % (30st)                Bortfall: 7 %  (4st) 

Ja

43%

Nej

50%

Bortfall

7%

 
Exempel på tidigare erfarenheter: 

• Civilplikt / Räddningstjänst 

• Försvarets kurser - akut 

omhändertagande 
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• Arbete i fjällen 

• Röda korset  

• Värnplikten samt utlandstjänst 

• Kort utbildning på brand och 

räddningsskola, Arlanda 

• Narkossjuksköterska. 

• Omvårdnadsprogrammet på gymnasiet 

• Kurser samt HLR instruktör 

• Försvarsmaktens 

akutsjukvårdsutbildning Tidigare jobb 

inom försvarsmakten 

• 14 år inom sjukvård och ambulans 

• Militär kunskap 

• Civilplikt flygbrandman 

• Utbildning inom Securitas  

• Ambulans sjuksköterska 

• Lumpen 

• Brandman (heltid) 
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4.2 Intervju med Mikael Ring, Ambulansföreståndare Örnsköldsvik,  2007-
11-07  
Förväntningen på polisen när de kommer först på en olycksplats är att de alltid ska larma via 

112 och inte via länskommunikationscentralen (LKC) när det har skett en olycka, vilket 

dessvärre är ett vanligt problem. När poliserna larmar via radio eller mobiltelefon till LKC så 

larmar LKC i sin tur till 112, vilket gör att informationen går i tredje hand. 

  

Det är svårt för LKC att i andra hand förmedla hur det ser ut på olycksplats samt andra 

omständigheter kring olyckan vilket SOS-alarm (112) har rutiner för att få fram i intervju med 

polisen. Poliser bedömer ofta att ingen personskada är skedd, när de drabbade som kört de 

krockade bilarna är ute och promenerar efter olyckan. Men i nästa sekund kan de dock falla 

ihop på grund av blödningar eftersom de inre organen är skadade. När poliserna har begärt 

enbart en ambulans till olycksplatsen så skulle de egentligen ha tillkallat två eller så många de 

egentligen behövs (hur många är drabbade meddelas till SOS). Vilket gör att det ibland 

händer att för få ambulanser tillkallas till olycksplatsen. En trafikolycka är alltid prioritet 1, 

men kan olyckligtvis ropas ut som prioritet 2 till ambulanspersonalen när 112 får uppgifter 

om att ingen person är skadad. Vilket gör att det blir start problem för ambulansen, vilket kan 

medföra att den andra ambulansen kommer för sent. Ambulanspersonalen förväntar sig ett 

basalt omhändertagande/bedömning av L-ABCDE av poliserna när de kommer först till plats. 

 

Samarbetet mellan polis och ambulans är sällan "nära" samarbete, eftersom 

ambulanspersonalen tar hand om patienten, poliser står lite i utkanten av olyckan med 

trafikdirigering som uppgift. När behovet av direkt hjälp finns samarbetar vi bra! Vi får alltid 

den hjälp och stöd vi behöver när vi ber om det. Ambulanspersonalen tycker att polisens 

kunskapsnivå om första hjälpen enligt L-ABCDE generellt sett är låg, troligen på grund av för 

lite repetitionsutbildning eller övning. Osäkerheten gör att man undviker den skadade och 

koncentrerar sig på annat istället. Polisen bör förbättra sina kunskaper för ett bättre samarbete, 

detta genom att ha mer övning alternativt utbildning i L-ABCDE med täta intervaller. Ett 

övningstillfälle då poliserna kan lära sig lite mer teoretiskt men framförallt praktiskt. Lära sig 

att larma ambulans och räddningstjänst på rätt sätt. 
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4.3. Sammanställning av enkätundersökningen bland 20 slumpvis valda 
poliser. 
Bortfall 1st. 
 
1. Hur många år har Du jobbat inom polisen?  
0,5 – 34 år (0.5, 0.11, 1.5, 2, 5, 7,  10, 12, 13 , 16, 20, 25, 34 år) 
 
2. Kvinna / Man  
68,4% män (13 st) 
31,6% kvinnor (6st) 
 
3. Om du kommer till en olyckplats och är först på plats, vad är det FÖRSTA du gör? 
31,6% Ställer upp polisbilarna och säkra platsen (6 st) 
5.2% Händer aldrig (1st) 
52,6% Överblick/Prioritera skadade (10st) 
10,5% Larma (2st) 
 
4. Om du påträffar en till synes livlös person, vad gör du för att kontrollera om denne 
har fri luftväg? 
36,8% Inspektera munhålan (7st) 
36,8% Se, lyssna, känn(7st) 
26,3% Sträcker huvudet bakåt/ lyfter underkäken (5st) 

 
 
5. Hur kontrollerar du andningen på en till synes ”livlös” person? 
57,9% Osäker (11 st) 
42,1% Se, lyssna, känn (8st) 
 
  
6. Känner Du att du kan lägga ett första förband och stoppa en kraftig blödning? 
36,8%Ja (7st) 
15,8% Nej (3st) 
47,4% Osäker (9st) 
 
 
7. Om en person andas, men inte är vid medvetande, vad gör du då? (åtgärd) 
21,1% Ger inblåsningar, mun-mot-mun metoden (4st) FEL 
47,4% Framstupa sidoläge (9 st). 
31,6% Annat (6st) 
 
 
8. Vad kan du göra för skydda den skadade från att bli nedkyld? 
57,9% Lägga en filt både under och över personen (11 st).  
36,8% Filt/jacka PÅ personen  (7st) 
10,5% Sätta in den skadade i bilen (2st). 
 
 
9. Känner du dig säker på hjärt- och lungräddning? 
36,8% Ja ( 7 st) 
26,3% Nej ( 5st) 
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36,8% Osäker (7 st) 
 
 
10. Hur många kompressioner och inblåsningar skall man göra: 
              - på barn?  
15,8% Gammal variant 5/1(3st) 
26,3% 30/2 (5st)  
57,9% Vet inte (11st) 
 
              - på vuxna?  
31,6% 30/2 (6st)   
36,8% Gammal variant 15/2 (7st)     
31,6% Vet inte (6st) 
 
 
11. Har du någon tidigare erfarenhet av akutsjukvård? 
47,4% Nej (9st) 
52,6% Ja (10 st) 

• lite hjärt- o lungräddning på väktareutbildningen.  
• jag gick en utbildning på RödaKorset när jag var yngre, runt 13år. i övrigt ingenting. 
• från försvaret och bevakningsbranchen. 
• Lumpen  
• gått hjärt- och lungräddningskurs några gånger  
• Nej, inte annat än den utbildning som PHS och polisen gett (har gjort HLR i 

polisarbetet).  
• Enbart polisiärt. 

 
 
12. Har Ni några utbildningsmöjligheter/repetitioner, och i så fall hur ofta och vad? 
42,1% Sällan (8st) 
36,8% Nej (7st) 
21,1% Ja (4st) 
 

• haft EN föreläsning om akutsjukvård av en sjuksköterska på ambulansen. 
• Har inte haft någon regelbunden träning. 
• Sällan utbildning.  
• Var nog 10 år sedan minst. 
• Utbildningsdagar 
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5. Kritisk granskning av resultatet 

 

5.1 Enkätundersökningen bland studenterna. 
De 23% som inte kan och förstår L-ABCDE gäller elever i Umeå (50% anser sig inte kunna) 

och Växjö (60% anser sig inte kunna) medan 100% av eleverna från Sörentorp anser sig 

inneha kunskapen. Vad kan detta bero på? Är det någon skillnad på upplägget mellan 

skolorna? Handlar det om inställningen hos eleverna? Har eleverna i Sörentorp bättre 

självförtroende än eleverna i övriga landet? Är det bättre lärare, upplägg eller kursplan i 

Sörentorp? 

 

När det gäller HLR så syns det även här en markant skillnad mellan skolorna. 85% av 

eleverna i Sörentorp känner sig säkra på HLR medan eleverna i Umeå och Växjö inte 

uppfyller samma höga procent. (60% känner sig säkra i Umeå och 65% i Växjö). Här måste 

det tas lite hänsyn till bortfallet i Växjö. 

 

Varför skiljer det sig så mellan skolorna? Kan det bero på att Sörentorp har haft sin 

akutsjukvårdsutbildning i L-ABC / ABCDE nyligen? Kan det bero på att utbildningen ser 

olika ut på våra skolor?  Har alla eleverna i Sörentorp tidigare erfarenheter i sjukvård? 

Funderingarna är många! 

 

Hälften av eleverna har för första gången under polisutbildningen kommit i kontakt med 

akutsjukvård, därför är det viktigt att upplägget på utbildningen är lätt och tydlig. 

Akutsjukvårdsutbildningen är något som eleverna kommer att ha till nytta i hela deras liv, inte 

bara i polisyrket utan även som privatpersoner. Att ha en bra baskunskap inom ämnet samt ett 

korrekt agerande vid ett möte med skadad eller sjuk person är något som dessa studenter anser 

vara ett av de viktigaste elementen under utbildningens gång. 

För vissa så känns det som att utbildningen som bedrivits ”glöms bort” då lektionstimmarna 

ligger så långt ifrån varandra.  

Skillnaderna mellan skolorna när det gäller tidigare erfarenheter är inte alls lika spridda som 

de andra svaren. Tvärtom följs de ganska lika åt.  

Umeå med 45% 

Sörentorp med 40% 

Växjö med 45% 
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5.2 Enkäter bland poliser 
Resultatet blev en stor spridning på åldern mellan de tillfrågade poliserna, alltifrån aspirant till 

34 tjänsteår, vilket ger en större trovärdighet. Samma sak gäller könsfördelningen på de 

tillfrågade. 

 

När en polis anländer först på plats, gäller det att skapa sig en överblick över situationen och 

så snabbt som möjligt få kontroll, det vill säga säkra platsen. I enkätundersökningen 

framkommer lite olika svar från poliserna, men detta kan bero på att de definierar de olika 

begreppen utifrån den enskilda individen istället för genom handlingskonceptet L-ABCDE. 

Men de står inte handfallna utan vet på ett ungefär vad som skall göras. 

 

Man ställa sig frågan om poliserna fått någon genomgång av begreppet ”fri luftväg” då man 

läser svaren. Oroväckande få svarar rätt vilket bekräftar statistiken om att många dör årligen 

av ofri luftväg. Här behövs det tryckas mer på detta handgrepp för att enkelt kunna rädda liv. 

 

Inte ens hälften av de tillfrågade kan kontrollera andningen på en till synes livlös person på 

rätt sätt, vilket känns som ett mindre bra resultat. Polisen är ändå en arbetsgrupp där risken för 

att hamna i en sådan situation att påträffa en person liggandes eller lutandes mot en vägg, i 

exempelvis trapphus, källare, utomhus och borde då vara helt säker på hur man utför denna 

kontroll. 

  

När det gäller att lägga första förband och stoppa en kraftig blödning är även detta svar 

oroväckande då endast 7 stycken känner att de besitter färdigheten att kunna stoppa en 

blödning.  

 

När det gäller stabilt sidoläge gäller samma sak som vid frågan om den ofria luftvägen. Få 

som vet vad de ska göra och många felaktiga svar, rent av skadliga alternativ dyker upp. Även 

detta är oroväckande då, som tidigare nämnts, finns risk för polisen som yrkesroll att hamna i 

denna situation. Om kunskapen skulle finnas hos samtliga skulle både trygghetskänslan hos 

den enskilda individen öka avsevärt samt liv skulle kunna räddas. 
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Det känns tryggt att veta att samtliga poliser vet vad de ska gör för att skydda den skadade 

från att bli nerkyld. Att nerkylningen ska avbrytas så snabbt som möjligt kan vara en 

avgörande åtgärd. 

 

 

6. Slutsatser och förslag  
 

En enkel akutsjukvård är den första insats som en allvarligt skadad person behöver för att 

kunna överleva. För att komma in på polisutbildningen måste man i dag klara krav gällande 

personlig lämplighet, fysisk kondition, simkunnighet, körkort med mera. Vi menar inte att 

poliseleverna ska vara utbildade sjuksköterskor eller undersköterskor för att kunna bli poliser, 

men att det skulle vara bra om alla elever hade genomgått en första hjälpen kurs innan de 

sökte till polisutbildningen. Akutsjukvården ger en grundläggande kunskaper i livräddande 

åtgärder. 

 

När det handlar om akutsjukvårdsutbildningen som utövas på polisutbildningarna och 

polishögskolan i Umeå, Sörentorp samt Växjö så är uppfattningen via enkätundersökningarna 

att det borde förekomma fler och mera intensiva inslag av praktiska övningar, i 

verklighetsmiljö, det vill säga inte papperscase. Eleverna vill gå igenom utrustningen i bilen, 

så att de känner sig säkrare inombords. När övningarna pågår är det redan tidspress, så 

eleverna känner att de inte hinner gå igenom bilen själv, utan att det skulle vara någon 

genomgång av bilens utrustning.  

 

Ett förslag är också att tillfällena för övningar och genomgångar är mer jämnt fördelat. Istället 

för 4-timmarslektioner delas upp på två timmar. Vilket skulle leda till mer intensiv och 

effektiv inlärning. Samarbete mellan utbildningar är ett annat förslag. Exempelvis att 

sjuksköterskestudenter alternativt ambulansutbildningen hjälper till vid övningar och är 

figuranter och kan på så vis både spela bättre och ge bättre feedback än eleverna själva. Men 

även att utbildningarna mellan varandra får ett utbyte av detta samarbete och då får större 

förståelse för varandras arbete. 

 

Eleverna vill även i jämna mellanrum repetera HLR samt L-ABCDE, sjukdomssymptom men 

även omplåstring. Mer grundläggande repetitioner under utbildningens gång är något de 
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samtliga skolorna saknar. En elev tyckte även att ett studiebesök på ambulansen eller 

sjukhuset skulle hjälpa för att förbättra samarbetet mellan yrkesgrupperna. Detta håller även 

ambulanspersonalen med om och tyckte att polisen bör förbättra sina kunskaper för ett bättre 

samarbete, detta genom att ha mer övning alternativt utbildning i LABCDE med täta 

intervaller. Ett övningstillfälle då poliserna kan lära sig lite mer teoretiskt men framförallt 

praktiskt. Lära sig att larma ambulans och räddningstjänst på rätt sätt. Studiebesök hos LKC 

eller SOS skulle medföra en större förståelse av vikten av att larma ”rätt”. 

 

Polisen kan använda sig av två sökvägar gällande råd och stöd när man ska rapportera till 

SOS-alarm, dels via radiokommunikation och dels med hjälp av telefonen. Här får man göra 

en bedömning av vad som passar bäst vid den specifika situationen, det vill säga hur mycket 

man behöver säga och vad. Är det många saker som behöver diskuteras samt om det finns 

känslig information med i bilden så kan det vara lämpligt att använda sig av telefonkontakt 

istället. En fördel med att ta kontakt med sos-alarm direkt istället för med LKC är att man 

snabbar på informationsflödet lite samt att man minskar risken för att uppgifter kommer bort 

på vägen. 

 

När man rapporterar tillbaka till sos-alarm är det viktigt att man får fram sådant som de 

behöver veta för att kunna planera sin verksamhet men även att få fram information som kan 

vara intressant och nödvändig för ambulanspersonal som är på väg till platsen. Samtidigt bör 

man ha i åtanke att inte röra till det för mycket utan vara så kortfattad som möjligt, men ändå 

få med bra och relevanta uppgifter. 

 

Här är det viktigt att eleverna får öva praktiskt, inte bara sitta med upplagda papperscase, utan 

verkligen få göra översiktsbedömningar och fatta ”beslut” om vilka skador som är aktuella 

och därefter påbörja åtgärder. 

 

Eleverna anser även att undervisning samt praktiska övningar bör bedrivas oftare under tiden 

på polisutbildningarna och polishögskolan för att ”omvårdnadsdelen” som man ställs inför 

som polis är mer än vad man kanske kan föreställa sig när man sitter på en föreläsning eller 

läser i böcker. Ett exempel kan vara om ett akut omhändertagande av en person som har 

druckit för mycket alkohol, personen ligger medvetslös med ofria luftvägar. Eller personen 

kanske har varit med om en olycka och kräver förstahandsåtgärder ifrån polisen, exempelvis 

HLR. En person som plötsligt faller ihop eller svimmar, barn som skadar sig när de leker allt 



 26 

detta kan hända under ett arbetspass. Här kan debriefing och annat krisstöd vara av stor vikt 

och eleverna borde därför öva detta redan på skolan, då poliser ute i verkligheten idag träffar 

på människor i kris och själva löper stor risk att hamna där.  

 

7. Diskussion  
 
En fundering är om det kan vara ett ”motstånd” till själva inställningen till ett 

omhändertagandetänk inom polisen? Och inte till själva kunskaperna i sig. Att kunskaperna 

och intresset finns hos vissa poliser inom myndigheten är uppenbart, men skulle det vara svårt 

att få det till ett obligatoriskt krav istället? 

 

Risken att hamna i en hotfull situation där resultatet blir att tjänstevapnet används, för att 

tillfälligt oskadliggöra en person, kan vara ”vardagen” för en polis. Inte att dagligen använda 

sitt tjänstevapen i sig, men att hamna i sådana situationer där detta kan bli en tänkbar följd. 

Här borde kunskap efterfrågas, inte ifrågasättas. Polisens uppgift tar inte slut i och med ett 

tillfälligt oskadliggörande, utan fortsätter i väntan på ambulans anländer till platsen och kan 

påbörja sitt arbete. 

 

Inte minst i den situationen där ens kollega blir skjuten, borde kunskapen om hur ett korrekt 

omhändertagande skall ske vara en obligatorisk kunskap, inte enbart ”ett intresse som vissa 

personen inom polisen har”. I en sådan situation borde det vara självklart att den andre 

kollegan vet vad som skall göras, då det kan gälla att rädda livet på sin kollega eller inte. 

 

Polisutbildningen innefattar en rad olika ämnen. Akutsjukvård är ett av dessa och har fått ett 

antal timmar tilldelade, men är alla ämnen att anses som lika viktiga? Hur viktig anses 

akutsjukvårdsdelen vara? I och med att det är ett block som finns i utbildningen borde någon 

slags vikt läggas vid just detta avgörande omhändertagande? 

 

Finns det någon slags rädsla inom polisen för ett ”medicinskt omhändertagande” innan 

ambulansen och ”experterna” är på plats? Kanske en rädsla för att göra fel? Och då hellre inte 

göra något alls?  
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Varför har polisen ingen årlig kunskapskontroll/uppdatering eller rent av ett test gällande 

akutsjukvård (L-ABCDE) då polisen har ett kompetensprov i vapen varje år?  

Vi vill hävda att kunskapen att kunna tillämpa L-ABCDE är minst lika viktigt som 

vapenhantering, bilkörning, självskydd och så vidare.  

 

Enligt enkäterna, som är svarade av sammanlagt 60 stycken elever på våra samtliga skolor, 

som visar att det finns en del osäkerhet bland poliseleverna, men även hos de färdiga 

poliserna. Vissa tycker att det är svårt att minnas exakt antal kompressioner och inblåsningar 

vid HLR med barn eller vuxna. Det är därför viktigt att akutsjukvården utökas samt att den 

måste övas kontinuerligt redan under utbildningen, men även ute på myndigheten. 

 

Akutsjukvården bör få större utrymme i polisutbildningen och polishögskolan på grund av att 

det är en stor del av vardagen för en färdig polis.  

 

Om vi anträffar en berusad person som har ”slocknat” så kan han riskera att kvävas av sin 

egen kräkning, därför omhändertar vi honom enligt LOB så att vi kan ha henne/honom under 

uppsikt. Därför är det otroligt viktigt att man vet och förstår varför man ska tillämpa 

akutsjukvårdskunskaperna 
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Bilaga 1 

Mål för kursen Akutsjukvård i Umeå (Gällande hösten 2007) 

 

Termin 1 

Målet med färdighetsmomentet akutsjukvård är att studenten skall förvärva grundläggande 

kunskaper gällande; andnings- och hjärtstillestånd hos vuxna. Vidare behandlas 

grundläggande kunskaper gällande akuta sjukdomstillstånd där förväxlingsrisk föreligger. 

 

Momentet behandlar grundläggande kunskaper om akut livshotande tillstånd, 

skademekanismer och kinematikens principer samt omhändertagande enligt L-ABCDE. 

Akuta sjukdomstillstånd där förväxlingsrisk föreligger inom polisiär verksamhet behandlas 

också. Vidare behandlas grundläggande kunskaper gällande luftvägshinder och andnings- och 

hjärtstillestånd hos små barn och ungdomar. 

 

Målet med färdighetsmomentet akutsjukvård är att studenten skall förvärva grundläggande 

kunskaper gällande; L-ABCDE, omhändertagande av andnings- och hjärtstillestånd hos barn 

och vuxna, akuta sjukdomstillstånd såsom epilepsi, diabetes, astma, skallskador, 

hjärtkärlsjukdomar samt stroke. Studenten skall också förvärva grundläggande kunskaper 

gällande förväxlingsrisker till nämnda sjukdomstillstånd. 

 

De kunskaper och färdigheter som lärs under momenten tillämpas även i kurserna i övriga 

utbildningen. Färdighetsmomentens placering i tid över hela polisutbildningen kan variera 

beroende på strävan efter integrering med övriga andra moment, årstidsväxlingar, disponibel 

Utrustning, etc. 

 

Termin 2 

Momentet behandlar grundläggande kunskaper om akut livshotande tillstånd, 

skademekanismer och kinematikens principer samt omhändertagande enligt L-ABCDE. 

Akuta sjukdomstillstånd där förväxlingsrisk föreligger inom polisiär verksamhet behandlas 

också. Vidare behandlas grundläggande kunskaper gällande luftvägshinder och andnings- och 

hjärtstillestånd hos små barn och ungdomar. 

 

Målet med färdighetsmomentet akutsjukvård är att studenten skall förvärva grundläggande 
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kunskaper gällande; L-ABCDE, omhändertagande av andnings- och hjärtstillestånd hos barn 

och vuxna, akuta sjukdomstillstånd såsom epilepsi, diabetes, astma, skallskador, 

hjärtkärlsjukdomar samt stroke. Studenten skall också förvärva grundläggande kunskaper 

gällande förväxlingsrisker till nämnda sjukdomstillstånd. 

 

De kunskaper och färdigheter som lärs under momenten tillämpas även i kurserna i övriga 

utbildningen. Färdighetsmomentens placering i tid över hela polisutbildningen kan variera 

beroende på strävan efter integrering med övriga andra moment, årstidsväxlingar, disponibel 

utrustning,etc. 

 

Termin 3 

Momentet behandlar fördjupade kunskaper i L-ABCDE vid omhändertagande av sjuk eller 

skadad person och dennes anhöriga i samband med trafikolycka, drunkningstillbud samt 

nedkyld utifrån polisiär verksamhet. I momentet ingår träning och repetition beträffande 

luftvägshinder samt andnings- och hjärtstillestånd hos små barn och ungdomar s.k. 

livräddande första hjälpen till barn. Beträffande andnings- och hjärtstillestånd hos vuxna 

ingår fördjupade kunskaper om hjärt-och lungräddning (HLR) med halvautomatisk 

defibrillator s.k. D-HLR enligt rekommendationer från Svenska rådet för hjärt- och 

lungräddning. Vidare ingår i momentet även omhändertagande av person med blodsmitta, 

smittspridning och kunskaper om förebyggande av smittspridning. 

Målet med färdighetsmomentet akutsjukvård under termin 3 är att studenten skall: 

• förvärva och tillämpa fördjupade kunskaper gällande systematiskt omhändertagande 

av sjuk eller skadad person enligt principen L-ABCDE. 

• träna och uppvisa kunskaper i omhändertagande i samband med luftvägshinder samt 

andnings- och hjärtstillestånd hos barn. 

• kunna utföra hjärt-och lungräddning på vuxen person med halvautomatisk defibrillator 

D-HLR. 

• förvärva grundläggande kunskaper om smitta, blodsmitta och förebyggande av 

smittspridning inom polisiär verksamhet. 

 

Termin 4 

Momentet behandlar fördjupade kunskaper i L-ABCDE vid svårare kroppsskada gällande 

trubbigt och penetrerande våld. Vidare behandlar momentet kniv och skottskador, samt 

omhändertagande av anhöriga och kollegor vid olika skade- och olyckstillbud. Studenten 
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skall också erhålla kunskaper utifrån ett katastrofmedicinskt perspektiv. 

Målet med färdighetsmomentet akutsjukvård under termin 4 är att studenten skall 

• tillämpa fördjupade kunskaper gällande systematiskt omhändertagande av sjuk eller 

skadad person enligt principen L-ABCDE. 

• redogöra för olika aktörers roll och specifik terminologi vid stor olycka / särskild 

händelse. 

• redogöra för samverkan mellan sjukvård, räddningstjänst samt polis vid stor olycka/särskild 

händelse. 

• utföra enklare prioritering av flera skadade. 

Kursen behandlar ovanstående obligatoriska färdighetsmoment. De kunskaper och 

färdigheter som tränas och examineras under momenten, kan tillämpas i andra kurserna under 

resterande del av utbildning. Färdighetsmomentet akutsjukvård schemaläggs med hänsyn och 

strävan till integrering med övriga moment, årstidsväxlingar, disponibel utrustning,etc. 

 

 

För godkända resultat i färdighetsmomentet krävs obligatorisk närvaro och ett aktivt 

deltagande av studenten vid övningar och seminarier. 
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Bilaga 2 

Mål för kursen Akutsjukvård i Sörentorp, termin 1 – 4 
Gällande hösten 2007 

 

Termin 1 

Efter avslutad kurs ska du som student kunna: 

• Beskriva normal andning och cirkulation hos en person, och förstå hur detta kan 

påverkas vid sjukdom eller skada 

• Identifiera och åtgärda andning och hjärtstopp hos vuxen person 

            med enkla hjälpmedel (andningsmask) 

• Redogöra för sjukdomar som smittar via blod (hepatit och hiv) och hur dessa påverkar 

ditt arbete som polis 

• Tillämpa förebyggande åtgärder gällande smitta och smittorisker i polisiär verksamhet 

• Redogöra för de punkter i smittskyddslagen och sekretesslagen som påverkar polisens 

arbete 

• Tillämpa ett systematiskt omhändertagande enligt S-ABCDE principen i ett akut 

omhändertagande av sjuka och skadade 

 

Termin 2 (hösten 2007) 

• Redogöra för sjukdomar som smittar via blod (hepatit och hiv) och hur dessa påverkar 

ditt arbete som polis 

• Tillämpa förebyggande åtgärder gällande smitta och smittorisker i polisiär verksamhet 

• Redogöra för de punkter i smittskyddslagen och sekretesslagen som påverkar polisens 

arbete 

• Identifiera och åtgärda luftvägshinder, samt andnings och hjärtstopp hos små barn 

• Utföra ett systematiskt omhändertagande enligt S - ABCDE principen med fokus på 

typskador som: skall, nack och ryggskador, skelettskador, bukskador, 

bröstkorgsskador, brännskador, elektrisk skada samt nedkylning/lokala kylskador  

• Tillämpa ett omhändertagande enligt SABCDE principen gällande en våldsrelaterad 

skada (penetrerande och trubbigt våld)  
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Termin 3 (hösten 2007) 

• Redogöra och förstå betydelsen av kinematik och hur det påverkar skadeutfallet vid 

skadehändelser relaterade till trafik och våld 

• Tillämpa ett omhändertagande enligt SABCDE principen gällande en våldsrelaterad 

skada (penetrerande och trubbigt våld)  

• Identifiera och åtgärda luftvägshinder, samt andnings och hjärtstopp hos små barn 

• Utföra hjärt – och lungräddning (HLR) med halvautomatisk defibrillator, enligt 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning  

• Bedöma/värdera risken för förväxling mellan sjukdom och berusning  

• Utföra ett korrekt medicinskt omhändertaganden av berusad/intoxikerad person 

  

Termin 4 (hösten 2007) 

 

• Redogöra för olika aktörers roll och specifik terminologi vid stor olycka/särskild 

händelse  

• Redogöra för samverkan mellan sjukvård, räddningstjänst samt polis vid stor olycka/ 

särskild händelse  

• Utföra en enklare prioritering av flera skadade  

• Bedöma svårare kroppsskada och utföra ett akut omhändertagande enligt S – ABCDE 

principen 
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Bilaga 3 

Mål för kursen Akutsjukvård i Växjö: 
Gällande hösten 2007 
 

Termin 1 

Delkursen syftar till att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper för att kunna agera 

vid akut omhändertagande av skadade med beaktande av såväl den skadades/drabbades 

tillstånd som av ålder, genus och mångfaldsperspektiv. Vidare ska studenten skaffa sig 

kunskaper om hygieniska åtgärder för att förebygga smitta och smittspridning. Kursen 

behandlar huvudsakligen direkt livräddande åtgärder, 

grundläggande sjukdomslära, akuta psykiska tillstånd, prevention av smitta och smittspridning 

samt hjärt- och lungräddning av barn och vuxna. Kursen behandlar delvis de somatiska 

symptom, som kan förväxlas med berusning. 

 

Termin 2 

Behandla penetrerande våld och akut omhändertagande. 

 

Termin 3 
I ämnet ges möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiska övningsmoment. Under 

kursen utvecklas också kunskaper kring det akuta omhändertagandet av en person med 

misstänkt nack /ryggskada samt frakturskador. 

 

Termin 4  

Under den avslutande terminen behandlas vikten av kunskaper om samarbete med olika 

organisationer vid större händelser och katastrofer. Under kursen utvecklas även 

grundläggande kunskaper om omhändertagande av en brännskadad person samt praktiska 

momentet kopplade till det systematiska omhändertagandet. 
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Bilaga 4 

Enkätundersökning på polisutbildningen Umeå 070904 
 

Känner du att du förstår och kan tillämpa L-ABC / ABCDE?  

 

Ja: 50% (10 st)  Nej: 50% (10 st) 

 

Ja

50%

Nej

50%

 
 

 

 

 

 

• Mer övning. 

• Ej hållit kunskapen färsk, långt mellan övningarna. 

• Förstår i stora drag, men kan ej tillämpa. 

• Teoretiskt ja, Praktiskt nej. 

• För lite lektioner. 

• Mer av allt, mer övning

 

Känner du att du förstår och kan tillämpa HLR, på både barn och vuxna? 

 

Ja: 60% (12 st)  Nej:40% (8 st) 
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Ja

60%

Nej

40%

 
 

• Mer HLR på barn.  

• Praktiserar dåligt. 

• Ej uppdaterad. 

• Fler repetitioner. 

• Mer övning. 

• Dålig utbildning med barn. 

• Osäker på grund av lite övning. 

 

 

 

 

Är det någonting du saknar helt eller skulle vilja ha mer av i utbildningen (rörande 

akutsjukvård) som skulle göra dig tryggare i din kommande arbetsroll? 

 

• Mera praktiska övningar, jämna mellanrum. 

• Grundläggande repetitioner. 

• Mer praktisk grund, omplåstring. 

• Utrustningen i bilen. 

• Jämna mellanrum repetera HLR L-ABCDE. 

• Mer realistiska övningar, bättre föreläsningar. 

• Omhändertagande av skadade personer. 

 

 

 

 

Har du någon tidigare erfarenhet av akutsjukvård? 



 37 

 

Ja: 45% (9st)  Nej: 55% (11 st)  

 

Ja

45%

Nej

55%

 
 

 

• Omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. 

 

• Kurser samt instruktör. 

• Värnplikten. 

• Försvarsmaktens. Akutsjukvårdsutbildning. 

• HLR instruktör. 

• Tidigare jobb inom försvarsmakten. 

• 14 år inom sjukvård och ambulans. 

• militär kunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 
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Enkätundersökning på polisutbildningen Sörentorp 070904. 
 

Känner du att du förstår och kan tillämpa L-ABC / ABCDE?  

 

Ja: 100% (20 st)  Nej: 0% (0 st) 

 

Ja

100%

Nej

0%

 
 

Känner du att du förstår och kan tillämpa HLR, på både barn och vuxna? 

 

Ja:  85% (17st)  Nej: 15% (3 st) 

 

Ja

85%

Nej

15%

 
• Dålig genomgång med barn 

 

 

 

Är det någonting du saknar helt eller skulle vilja ha mer av i utbildningen (rörande 

akutsjukvård) som skulle göra dig tryggare i din kommande arbetsroll? 



 39 

 

• Mer övning 

• Studiebesök 

• Omplåstring   

• Fler lärare, integrerat  

• Osäker på sjukdomssymptom 

• Mer verklig miljö 

• Fler repetitioner av grundläggande omhändertagande 

 

 

Har du någon tidigare erfarenhet av akutsjukvård? 

 

Ja: 40% (8st)  Nej: 60% (12 st)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Försvarets kurser akut omhändertagande 

• Försvarsmakten 

• Arbete i fjällen 

• Röda korset  

• Värnplikten 

• Värnplikten samt utlandstjänst 

Ja

40%

Nej

60%
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• Kort utbildning på brand och räddningsskola, Arlanda 

• Narkos sjuksköterska 
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Bilaga 6 

Enkätundersökning på polisutbildningen Växjö 070904 

 
Ett bortfall på 4 enkäter. 

 

 

Känner du att du förstår och kan tillämpa L-ABC / ABCDE?  

 

Ja: 60% (12 st)  Nej: 20% (4 st) Bortfall 20% (4st) 

 

 

Ja

60%

Nej

20%

Bortfall

20%

 
 

• Inte alla steg, dock de första självklara; andning, cirkulation, och blödning. 

• mycket tid på teoretisk undervisning. 

• Lite utbildning för att känna sig säker. 

• Under akutvårdsutbildningen kunde jag det, nu är jag osäker. 

 

 

 

Känner du att du förstår och kan tillämpa HLR, på både barn och vuxna? 

 

Ja:  65% (13st)  Nej: 15% (3 st) Bortfall 20% (4st) 
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Ja

65%

Nej

15%

Bortfall

20%

 
  

 

 

 

• Dålig genomgång med barn 

• För lite inriktning på barn 

  

 

 

 

  

Är det någonting du saknar helt eller skulle vilja ha mer av i utbildningen (rörande 

akutsjukvård) som skulle göra dig tryggare i din kommande arbetsroll? 

 

• Inte bara en övning utan fler repetitioner 

• Fler repetitioner under utbildningens gång. 

• Mer övning, eftersom vi hade våran kurs i termin 1, skulle varit bättre om den legat 

längre fram i utbildningen. 

 

  

 

Har du någon tidigare erfarenhet av akutsjukvård? 

 

Ja: 45 % (9st)  Nej: 35 % (7 st) Bortfall 20% (4st) 
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Ja

45%

Nej

35%

Bortfall

20%

 
 

• Civilplikt flygbrandman 

• Lumpen samt utbildning inom Securitas  

• Omvårdnads programmet på gymnasiet. 

• Ambulans sjuksköterska 

• 2st Lumpen 

• Brandman (heltid) 

• Civilplikt / Räddningstjänst 

• Räddningsmannan utbildningen (civilplikt 
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Enkät till samtliga skolor 
Hej alla blivande kollegor. Nu är det sista terminen och vi här uppe i Umeå har precis börjat 
med vårat fördjupningsarbete, vilket ska handla om vår sjukvårdsutbildning på våra skolor 
(Umeå, Sörentorp, Växjö) och hur den överensstämmer med verkligheten sen när vi kommer 
ut. Vi skulle bli väldigt tacksamma om Ni kunde hjälpa oss genom att svara på några frågor. 
Tack på förhand! 
 
 
Kvinna                                Man        

 
Känner Du att Du förstår och kan tillämpa L-ABC/ ABCDE? 
 
Ja Nej 
 
Om Nej, vad beror det på? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Känner Du att Du förstår och kan tillämpa HLR, på både barn och vuxna? 
 
Ja Nej 
 
Om Nej, vad beror det på? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Är det någonting Du saknar helt eller skulle vilja ha mer av i utbildningen (rörande 
akutsjukvård) som skulle göra Dig tryggare i din kommande arbetsroll? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har Du någon tidigare erfarenhet av akutsjukvård? 
 
Ja   Nej   
 
Om Ja, vad? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Frågor till Polisen 

 
1. Hur många år har Du jobbar som polis? 

2. Kvinna eller man? 

3. Om Du kommer till en olycksplats, och är först på plats, vad är det första Du gör? 

4. Om Du påträffar en till synes livlös person, vad gör Du för att kontrollera om denne har fria 

luftvägar? (åtgärder) 

5. Hur kontrollerar Du andningen på en till synes ”livlös” person? 

6. Känner du att Du kan lägga ett första förband och stoppa en kraftig  

blödning? 

7. Om Denne andas, men inte är vid medvetande (vaken) vad gör Du? 

8. Vad kan du göra för att skydda den skadade från att bli nedkyld? (med de material som 

finns i polisbilen) 

9. Känner Du dig säker på hjärt- och lungräddning? 

10. Hur många inblåsningar och kompressioner skall man göra på: 

a) Barn? 

b) Vuxna? 

11. Har Du någon tidigare erfarenhet av akutsjukvård? 
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Frågor till Ambulansen. 

 

1. Vad har ni för förväntningar på polisen när de är först på en olycksplats? 

2. Hur fungerar samarbetet mellan polis och ambulans på en olycksplats? 

3. Vad tycker ni om polisens kunskaper om första hjälpen enligt L-ABCDE?  

4. Vad tycker ni att polisen bör förbättra för ett bättre samarbete? 

 

 


