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Abstract
Polisen är en aktör i samhället som har till uppdrag att till medborgarna stå för hjälp, skydd 

och ordningshållande vilket resulterar i att vissa utbildningsmässiga krav ställs på polisen. I 

detta arbete så har vi valt att fokusera på upplägget av den utbildning i akutsjukvård som de 

blivande poliserna får under sina fyra terminer på polisutbildningen. En studie gjord av 

polisstudenter vid Umeå universitet 2007 pekar på att kunskapsnivån generellt är låg efter 

utbildningen. Syftet med denna rapport är att ta fram möjliga förslag till förbättringar på 

genomförandet av kursen akutsjukvård på polisutbildningen, genom att jämföra två olika 

utbildningssätt mot varandra: försvarsmaktens block lagda utbildning det vill säga att 

utbildningen genomförs i koncentrerad form samt akutsjukvårdsutbildningen vid Umeå 

universitet som sträcks ut under fyra terminer.

Ur den enkätundersökning som genomförts med polisstuderande vid Umeå Universitet, 

yrkesverksamma poliser som studerat vid Umeå universitet samt försvarsmakten kunde man 

bland såväl yrkesverksamma poliser som polisstudenter skönja att deltagarna klart önskar en 

förändring av Polisutbildningens uppläggning. Många av de synpunkter som lämnades var att 

det borde vara mer praktiska inslag samt att utbildningen var för utspridd. Denna studie pekar 

på att man från studenternas sida önskar en förändring av utbildningen. Innan en förändring 

äger rum anser vi att en mer ingående studie bör göras.
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1       Inledning

Polisen är en aktör i samhället som har till uppdrag att till medborgarna stå för hjälp, skydd 

och ordningshållande1 vilket resulterar i att vissa utbildningsmässiga krav ställs på polisen. 

I detta arbete så har vi valt att fokusera på den utbildning i akutsjukvård som de blivande 

poliserna får under sina fyra terminer på polisutbildningen. Vi har valt att fördjupa oss i 

detta ämne därför att det i en tidigare studie har framkommit att kunskapsnivån i ämnet, 

bland studenter och anställda poliser är generellt sett låg, och att eleverna efterfrågar fler 

och mera intensiva inslag av praktiska övningar. Vi upplever att de kunskaper som har 

tilldelats oss under våra snart fyra terminer inte har förberett oss för att kunna vara 

medborgarna behjälpliga i akuta olyckssituationer med avseende på svår sjukdom och 

olycka.

1.1    Bakgrund

2007 genomfördes en studie av polisstudenter vid Umeå universitet ”Akutsjukvården inom 

polisutbildningen (Umeå, Växjö samt Stockholm) kontra verkligheten!” där resultatet pekar 

på att ”Kunskapsnivån är generellt låg, både bland eleverna och bland poliserna” och att 

eleverna efterfrågar ett mer frekvent flöde av utbildningstillfällen och att det är få tillfällen 

för repetition för färdiga poliser ute på myndigheterna.2

 

1.2    Syfte

Syftet med denna rapport är att vi vill ta fram möjliga förslag till förbättringar på 

genomförandet av kursen i akutsjukvård på polisutbildningen. Detta har vi tänkt göra 

genom att jämföra två olika utbildningsmetoder mot varandra. De två utbildningsmetoderna 

som vi jämför mot varandra är försvarsmaktens blocklagda utbildning det vill säga att 

utbildningen genomförs i koncentrerad form samt akutsjukvårdsutbildningen vid Umeå 

universitet som har valt att sträcka ut sin utbildning under fyra terminer. 

1 Polislag (1984:387) 
2 Lindal, K. & Lindqvist, K. (2007): Rapport 422 akutsjukvårdsutbildningen (Umeå, Växjö samt Stockholm) 

kontra verkligheten! Polisutbildningen Umeå.
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1.3    Avgränsningar

Rapporten utgår endast från studenter som genomgått utbildning vid Umeå universitet. I de 

tre undersökningsgrupperna ingår 20 personer i respektive grupp. Beträffande intervjuer 

med verksamma poliser har de samtliga genomgått utbildning vid Umeå universitet, dock 

med olika avgångsår. Vad avser den militära undersökningsgruppen har samtliga en 

grundläggande sjukvårdsutbildning från värnplikt vid olika regementen i Sverige. 

1.4    Tillvägagångssätt

Arbetet har genomförts i fyra faser. 

Fas 1 – Identifiera hur akutsjukvårdsutbildningen genomförs samt dess syfte och mål inom 

de två olika yrkeskategorierna. Denna information har inhämtats genom att studera befintlig 

planering av utbildningen. 

Fas 2 – Genomföra en tvärsnittsstudie med verksam personal inom Försvarsmakten, 

Polisstudenter samt Poliser. Syftet är att få en bild av hur de själva uppfattar att de 

tillgodogjort sig utbildningen. Urvalet har skett slumpmässigt i samtliga kategorier. Den 

enkät vi nyttjat består av nio frågor där de fyra första frågorna syftar till att deltagaren själv 

skattar sin kunskap inom akutsjukvård, därefter en fråga som inventerar vilken typ av 

utbildning som ligger till grund för ställningstaganden i fråga ett till fyra. Slutligen får 

svaranden bedöma vilken kvalitet de upplevat på utbildningen samt lämna eventuella 

förslag till förändringar.

 Riskerna med att genomföra en undersökning där den svarande uppskattar sin kunskap är 

att svaren kan bli missvisande. Svarandegrupperna från försvarsmakten och 

polisutbildningen är under utbildning och har således inte haft möjlighet att tillämpa sina 

kunskaper skarpt bortset från eventuella tidigare erfarenheter. Vad som också bör nämnas 

är att urvalsgruppen från utlandsstyrkan, under sin missionsutbildning har fått en kortare 

repetition av sin grundläggande akutsjukvård från värnplikten, 1-2dagar.
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2 Sammanfattning av styrdokument vad gäller 

akutsjukvårdsmoment inom Polisutbildningen vid Umeå 

universitet samt försvarsmakten. 

I detta kapitel kommer två befintliga utbildningar att presenteras. Det som kommer att 

redovisas här är de mål som skall nås av deltagarna samt hur utbildningen genomförs. Hur 

utbildningen beställs och vem som beslutar kommer också kort att beskrivas. Det som dock 

skall betonas är att innehållet i de olika utbildningarna inte är vad som avses att tydligöras i 

denna rapport, utan genomförandet av utbildningarna som är det primära. 

 

2.1 Försvarsmakten

Inom Försvarsmakten fastställs krav på förmågan hos soldater och sjömän inom olika 

utbildningsmoment. Detta görs genom den så kallade FSS:en (Försvarsmaktsgensamma 

krav på förmåga hos soldater och sjömän). Detta dokument upprättas av befattningshavaren 

som är chef för förbandsproduktionen (C FÖRBPROD), Brigadgeneral Göran Mårtensson. 

Denna FSS revideras sedan av försvarsmaktens högkvarter och försvarsmaktens 

ledarskaps- och pedagogikenhet. En ny FSS utkommer vart tredje år. Den FSS som detta 

arbete baseras på utkom 2008. 

I FSS:en anges vad soldaten skall kunna efter avslutad utbildning i sjukvård. Detta har han 

formulerat i sju punkter. Dessutom framgår vilken syn försvarsmakten har på val av 

utbildningsmetod samt anger också en rad konkreta exempel på hur den bör bedrivas. 3

  

 ”  Soldaten/sjömannen skall kunna

  Hälso- och sjukvård

• Transportera skadad/akut sjuk kamrat.

• Genomföra hjärt-/lungräddning.

• Redogöra för tecken på stressreaktion och hur

3 Försvarsmakten (2008):Förvarsmaktsgemensamma krav på förmåga hos soldater och sjömän (FSS) 2008 års 

utgåva.
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man kan behandla individer i stressreaktion.

(SoldF 204–205)

• Omhänderta skadade och sjuka och ge första

hjälpen (kamrathjälp) på skadeplats inom 5 minuter

från skadetillfället.

• Delta i ”Insats-/uppdragsutvärdering”. (SoldF

203)

• Redogöra för sjukvårdsorganisationen vid eget

förband.

• Under flera dygn kunna bibehålla god fälthygien.”4

FSS:en skickas till förbanden som är ansvariga för soldat och sjömansutbildningen. Här 

bryts FSS:en ner till en förbandsinstruktion av dem som är ansvariga för utbildningen. 

Aktuell förbands instruktion är inhämtad från K3 samt P4 som har gemensam 

förbandsinstruktion avseende sjukvårdstjänst. Man har formulerat krav, mål samt delmål på 

soldaterna enligt följande5

”En skadad ska kunna ges första hjälpen inom fem minuter från skadetillfället. Det är  

grundförutsättningen för att skadade med t.ex. andningsproblem eller stor blödning ska 

kunna överleva. Detta kräver att alla i Försvarsmakten (soldater, sjömän, officerare och 

övriga) har en riktig och tillräcklig utbildning. GSU Första hjälpen motsvarar kravet”6

4 Försvarsmakten (2008):Förvarsmaktsgemensamma krav på förmåga hos soldater och sjömän (FSS) 2008 års 

utgåva sid 18.
5 Sparre, J. (2009): Telefonintervju. Skövde, P4.
6 Lindberg, A. (2003): VHL GSU - Verksamhetsledning under GSU. Rutiner grundläggande soldatutbildning. 

Skövde, P4
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”Övergripande mål
Grundlagd förmåga att under strid ge första hjälpen på skadeplats.

Delmål. 

1. Kunna skapa och upprätthålla fria luftvägar. 

2. Kunna ge konstgjord andning med mun-mot-mun metoden. 

3. Kunna utföra hjärtlungräddning i samband med hjärtstopp vid drunkning, elektriska 

olyckor eller hjärtbesvär. 

4. Kunna stoppa yttre blödning, lägga avsnörande förband, tryckförband och 

skyddsförband. 

5. Kunna vidta chockförebyggande åtgärder. 

6. Kunna förflytta skadad ur stridskontakt med reglementerad och tillfällig materiel. 

7. Kunna förebygga skador på egna fötter före marsch samt akutbehandla stukad fot. 

8. Kunna omhänderta skadad i såväl i egen stridsmiljö som vid trafikolycka. 

9. Kunna lägga fixationsförband med reglementerad/provisorisk materiel 

10. Kunna omhänderta bränn-, el- och laserskadad”7

För  att  nå  uppsatta  mål  har  man  på  de  aktuella  förbanden  följande  upplägg  på  den 

grundläggande sjukvårdsutbildningen. 

7 Lindberg, A. (2003): VHL GSU - Verksamhetsledning under GSU. Rutiner grundläggande soldatutbildning. 

Skövde, P4
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Tabell 18

Som  framgår  av  övningsförteckningen  genomförs  40  timmars  sammanhängande 

koncentrerad  utbildning.  Detta  genomförs  i  normalfallet  under  en  till  två  veckor.  Efter 

dessa 40 timmar upprätthålls utbildningsnivån genom återkommande övningar i sjukvård 

integrerade i stridsövningar med mera. 

Försvarsmaktens utbildning är målstyrd. Med detta menas att soldaten skall kunna lösa en 

viss  uppgift  samt  i  vilken  situation  detta  skall  ske.  Försvarsmakten  menar  att  det  är 

olämpligt att styra en utbildning efter hur mycket tid man har till förfogande. De avsätter tid 

efter  den mest  tidskrävande utbildningsmetoden som innebär  att  varje  mål  har  en egen 

övning.  Den  metod  man  använder  för  att  spara  tid  är  fragmenterad  utbildning. 

Fragmenterad utbildning syftar till att organisera utbildningen i olika teman där olika delar 

övas i relevanta sammanhang. Försvarsmakten menar att detta sparar tid jämfört med att 

låta varje mål vara en egen övning.

8 Lindberg, A. (2003): VHL GSU - Verksamhetsledning under GSU. Rutiner grundläggande soldatutbildning. 

Skövde, P4
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2.2 Polisutbildningen

Polisutbildningen vid Umeå Universitet är en så kallad uppdragsutbildning som sträcker sig 

över fyra terminer vilket innebär att rikspolisstyrelsen upprättar en övergripande 

utbildningsplan över vad som skall ingå i utbildningen. Att utbildningen är knuten till 

Umeå universitet innebär att om kompetensen att utbilda inom ett visst område finns på 

universitetet måste denna utnyttjas framför att ta in externa utbildare. Detta innebär att 

utbildningen faller på institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

Utbildningsplanen innehåller bland annat utbildningens mål som delas upp i allmänna mål 

samt utbildningsspecifika mål, innehåll och upplägg som delas in i utbildningens innehåll 

samt arbetsformer. När det kommer till akutsjukvården så är beställningen från 

rikspolisstyrelsen helt enkelt bara, att i ämnet polisiärt arbete så skall akutsjukvård ingå.

”Ämnet polisiärt arbete består av juridik, ordningsverksamhet,  
utredningsverksamhet, kriminologi/förebyggande verksamhet,  
beteendevetenskap, vetenskaplig metod, kriminalteknik ,självskydd/hälsa,  
vapenanvändning, polisbilskörning, akutsjukvård, 
grundläggandeinformationsteknik (radio/data), muntlig och skriftlig  
framställning samt mental träning”9

Nästa steg blir att Universitetet skall bryta ner beställningen till kursplaner som är 

uppdelade på fyra terminer. I kursplanerna har ämnet akutsjukvård brutits ner till något 

tydligare mål. Där beskrivs kortfattat vad kursen skall innefatta men vad viktigare är så 

kommer skolans förväntade krav på studenten i ett så kallat förväntat studieresultat. Det är 

utifrån detta som studenterna examineras.

Därefter så skall den som är momentansvarig ytterligare förtydliga målen och innehållet i 

utbildningen vilket sedan resulterar i de slutgiltiga studieguiderna. Mellan 

Polisutbildningen vid Umeå universitet och de andra utbildningsorterna sker kontinuerligt 

samplanering i syfte att likrikta utbildningarna. Beslut och upplägg följer universitetets 

riktlinjer beträffande instruktioner till studenter. Studieguiden är det underlag som slutligen 

studenterna examineras utifrån.10

9 Polisutbildningen vid Umeå Universitet (2007): Utbildningsplan 
10 Olofsson, S. (2009): Skriftlig intervju. Umeå universitet
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”Studieguide Termin 1 
Målet med färdighetsmomentet akutsjukvård under 
terminen är att studenten skall: 
• få introduktion om systematiskt omhändertagande enligt  
principen L-ABCDE 
• få kunskaper om akut, delvis livshotande tillstånd där 
förväxlingsrisk kan föreligga 

• kunna identifiera och åtgärda hjärtstopp hos vuxen 
person 
• träna samt utföra stabilt sidläge till medvetandesänkt  
person 

Studieguide Termin 2 
Målet med färdighetsmomentet akutsjukvård är att  
studenten skall: 
• förvärva grundläggande kunskaper om systematisk 
omhändertagande utifrån principen L-ABCDE 
• förvärva kunskap om akut omhändertagande av person 
med tillstånden bröstsmärta och kärlkramp,  
andningsbesvär, skallskador, stroke, krampanfall, lågt-  
respektive högt blodsocker, allmän nedkylning samt 
brännskador. 
• förvärva kunskap om förväxlingsrisk till ovanstående 
tillstånd. 
• kunna identifiera andningsstopp p.g.a. luftvägshinder  
och hjärtstopp hos barn samt utföra livräddande första 
hjälpen till barn (Barn-HLR). 

Studieguide Termin 3 
Målet med färdighetsmomentet akutsjukvård under 
terminen är att studenten skall: 
• Förvärva och tillämpa fördjupade kunskaper gällande 
systematiskt omhändertagande utifrån principen L-
ABCDE i samband med sjuk/skadad person. 
• Tillämpa teoretisk och praktisk hjärt- och 
lungräddning till vuxen person med defibrillator  
(hjärtstartare) utifrån principen D-HLR 
• förvärva grundläggande kunskaper om smitta,  
blodsmitta och förebyggande av smittspridning inom 
polisiär verksamhet. 

Studieguide Termin 4 
Målet med färdighetsmomentet akutsjukvård under 
terminen är att studenten skall kunna: 

8



• tillämpa fördjupade kunskaper gällande systematiskt  
omhändertagande utifrån principen L-ABCDE i  
samband med sjuk/skadad person. 
• självständigt och i grupp, beskriva och tillämpa 
omhändertagande av sjuka/skadade personer 
• beskriva och förklara specifik terminologi vid stor  
olycka/särskild händelse 
• teoretisk tillämpa samverkan mellan sjukvård/  
räddningstjänst/ polis vid stor olycka/särskild händelse 
• beskriva och i grupp, utföra enklare prioritering i  
samband med stor olycka/särskild händelse 
• beskriva och tillämpa 
psykosocialtomhändertagande”11

Den utbildningsmetod som används vid polisutbildningen har sin pedagogiska bas i ett 

problembaserat lärande och sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, 

tillämpade övningar och färdighetsträning. Studenten förväntas i övrigt att ta ett stort ansvar 

för sin kunskapsinhämtning. Arbetsformerna liksom examinationstillfällena syftar till att 

träna studenten i att vara tydlig och kritisk i både tal och skrift. Utbildningen i akutsjukvård 

är fördelad över fyra terminer enligt följande.12 

11 Polisutbildningen vid Umeå Universitet (2009): Studieguiden för akutsjukvård
12 Polisutbildningen vid Umeå Universitet (2007): Utbildningsplan 
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Tabell 213

Detta ger en totaltid på 68 timmar/student (se bilaga 1) baserat på fyra fastställda 

kursplanen för HT 2009.  Beräknat på de faktiska utbildningstimmarna dvs med övningar 

som endast avser ett kortare integrerat sjukvårdsmoment borträknat hamnar den effektiva 

utbildningstiden på ca 36 timmar. Totaltiden är uträknad med hjälp av antalet 

lektionstimmar. Med den effektiva utbildningstiden menas den tid som studenterna faktiskt 

undervisas både praktiskt och teoretiskt. I tabellen ovan så räknas Nydala och I-20 

övningarna till sammanlagt 14 timmar, där endast ett kortare sjukvårdsmoment per övning 

genomförs av ett begränsat antal elever.

13 Åström, E. (2009): Biträdande studierektor Polisutbildningen vid Umeå Universitet
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3 Resultat

I detta kapitel avser vi redovisa de svar vi inhämtat via en enkätundersökning. De 

tillfrågade kategorierna är studerande vid polisutbildningen i Umeå Termin fyra, poliser 

som genomgått polisiär grundutbildning vid Umeå universitet, soldater i utlandsstyrkan 

ISAF (International Security Assistance Force). 

Svaren kommer att åskådliggöras genom tre diagram som redovisar upplevd kunskapsnivå, 

vart man inhämtat sina kunskaper/utbildning samt hur man upplevde den utbildning man 

genomgått. Slutligen har svaranden mycket kortfattat haft chans att föreslå förslag till 

förbättringar på den utbildningen han/hon genomgått.

I gruppen Polisen har vi ett bortfall på åtta personer det vill säga 40 %. I övriga grupper är 

bortfallet noll. 
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3.1 Upplevd kunskapsnivå

Figur 1. Svarande ställs inför fyra olika ”Case” där man får ta ställning till hur väl förberedd man känner sig inför 

att möta beskriven situation.

Fråga 1, Sven 44 år slår i huvudet i bryggan och försvinner medvetslös ner i vattnet och 

hittas två minuter senare.  När han hämtas ur vattnet saknar han puls och andning. Jag 

känner mig väl förberedd att möta denna situation ur ett akutsjukvårdsperspektiv. 

Fråga 2, En Opel Kadett 1983 har kolliderat med en bropelare. I bilen finns en kvinna i  

25-års åldern. Hennes ben är fastklämda och hennes överkropp hänger över ratten som är 

totaldemolerad. Jag känner mig väl förberedd att möta denna situation ur ett  

akutsjukvårdsperspektiv. 

Fråga 3, Rolf 72 år har varit försvunnen i 18 timmar. Temperaturen är – 3 grader. Han 

återfinns svårt medtagen i skogen av dig. Jag känner mig väl förberedd att möta denna 

situation ur ett akutsjukvårdsperspektiv. 
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Fråga4, Din kamrat har glömt sågbyxorna hemma och lyckas därigenom såga ett ca 7 cm 

djup sår i låret med en mycket kraftig blödning som påföljd. Han har även mycket ont och 

är chockad. . Jag känner mig väl förberedd att möta denna situation ur ett  

akutsjukvårdsperspektiv. 

I samtliga fall så har soldaterna skattat sig högst av alla urvalsgrupper följt av Polisen och 

därefter Polisutbildningen Umeå. Generellt sett så bedömer alla urvalsgrupperna sin 

kunskap såsom något lägre, jämfört mot de andra frågorna, i fall 2, rörande skadad i 

trafiken. I samtliga fall så är medelvärdet för urvalsgrupperna i samtliga frågor, beläget i 

det övre segmentet av skattningsskalan. Jämfört mot soldaterna så är fråga 4, gällande 

kraftig blödning, den fråga där den största differensen i medelvärdet finns, där har 

soldaterna 0,8 respektive 1,5 poäng mer än Polisen och Polisutbildningen. Soldaterna har i 

snitt 0,69 poäng mer än Polisen samt 1,16 poäng mer än Polisutbildningen.
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3.2Utbildning inhämtad ifrån

Figur 2. Svarande får ringa in de alternativ där han huvudsakligen inhämtat sin kunskap som ligger till grund för 

ställningstaganden till figur 1. De svarande som angett fler än ett svarsalternativ har dividerats med antal angivna 

svarsalternativ och fördelats jämnt över dem. 

Fråga 5, Mina kunskaper som ligger till grund för ovanstående ställningstaganden har jag 

i första hand inhämtat från:

-Polisiär grundutbildning -Grundutbildning vid räddningsverket -Militär grundutbildning

-Högskola -Annat (i så fall vad)……………………………………………………………………

14



3.3 Upplevd kvalité på utbildning

Svarande får ringa in de alternativ den anser bäst stämma överens med dennes uppfattning huruvida sin 

utbildning är i behov av förändring, där 1 är i stort behov av förändring och 9 är inget behov.

Fråga 6. ”Hur upplevde du din grundläggande sjukvårdsutbildning. Vad tyckte du om 

UPPLÄGGET av utbildningen”  

Fråga 7.Hur upplevde du din grundläggande sjukvårdsutbildning. Vad tyckte du om 

GENOMFÖRANDET av utbildningen.

Fråga 8.Hur upplevde du din grundläggande sjukvårdsutbildning. Vad tyckte du om 

INNEHÅLLET i utbildningen. 

Fråga 9 Om du anser att utbildningen bör förändras, beskriv i mycket kortfattad form detta 

här.

Soldaterna är den enda av urvalsgrupperna där medelvärdet inte på någon fråga gällande 

utbildningens kvalité, är under mittvärdet. Polisutbildningen har här inte på någon fråga ett 

medelvärde över mittvärdet. Polisen skattar sig nära mittvärdet och har en fråga över, samt 

två frågor under detta.
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Soldaterna har i snitt skattat den upplevda kvalitén på utbildningen till  1,76 poäng mer än 

Polisen samt 3,21 poäng mer än Polisutbildningen. Den största differensen jämfört mot 

soldaterna hittar vi för Polisen beträffande fråga 3 gällande innehållet på utbildningen, med 

1,98 poäng, och för Polisutbildningen beträffande fråga 2 gällande genomförandet av 

utbildningen med 3,5 poäng.

På fråga 9, där deltagare själv har fått ge förslag till förbättringar har 2st från urvalsgruppen 

med soldater formulerat i skrift, förslag till förbättring., ”Gå in på mer skott/knivskador” 

och vara ”mer praktiskt”.

Från urvalsgrupp Polisutbildningen har 19st formulerat i skrift, förslag till förbättring. 

Bland dessa förslag är Mer praktisk, mer övningar samt mer sammanhängande ur 

tidsperspektiv de mest förekommande.

Från urvalsgrupp Polisen har 7st formulerat i skrift, förslag till förbättring. Bland dessa 

förslag är mer praktik den mest frekvent förekommande, men också mer verklighetstroget 

och mer sammanhängande ur tidsperspektiv förekommer.
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4 Diskussion

Polisen är en aktör i samhället som har till uppdrag att till medborgarna stå för hjälp, 

skydd och ordningshållande vilket resulterar i att vissa utbildningsmässiga krav 

ställs på polisen. Utifrån de empiriska resultat som inhämtats under denna studie 

tycks vissa brister i polisens kompetens inom området akutsjukvård finnas. En 

viktig faktor i resultatet är att undersökningarna bygger på att deltagarna själva har 

uppskattat sin förmåga vilket kan leda till missvisande resultat. Detta kan 

exempelvis bero på brister i förankring mellan teori och praktik, yrkesstolthet etc. 

För att kunna göra motsvarande studie och få ett mer exakt resultat bör en större 

studie genomföras där deltagarna genomför teoretiska samt praktiska prov där deras 

kompetens inom området undersöks. 

Vad avser styrningen av utbildningen har polisen och försvarsmakten valt olika sätt. 

Från Rikspolisstyrelsen har man valt att endast formulera att akutsjukvård skall ingå 

i polisutbildningen medan man från Försvarsmakten har formulerat tydligare 

riktlinjer till förbanden beträffande både innehåll och val av utbildningsmetodik. En 

följd av försvarsmaktens metod kan vara att utbildningen på de olika förbanden blir 

mer likformig än inom polisen. FSS:ens ”detaljstyrning” kan vara till nackdel utifall 

en förändring skulle behövas i utbildningen då detta först måste passera högsta ort. 

Eftersom RPS inte har några tydliga riktlinjer på hur utbildningen skall genomföras 

bör inte heller en förändring vara ogörlig. 

Ur den enkätundersökning som genomförts kan man bland såväl poliser som 

polisstudenter skönja att deltagarna klart önskar en förändring. Många av de 

synpunkter som lämnades var att utbildningen var för utspridd, vilket jämfört med 

försvarsmakten inte fanns en enda synpunkt på. Eftersom soldaterna ej kommenterat 

denna fråga kan det tolkas som att de är nöjda med nuvarande upplägg med en 

sammanhängande utbildning. Skillnaden mellan försvarsmakten och 

polisutbildningen är mycket tydlig med hela 3,21 p. för poliserna är motsvarande 

siffra 1,76 p. Detta skulle kunna peka på fördelen med att blocklägga 

akutsjukvårdsutbildningen. 
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Eftersom man i samtliga fall kan se att poliserna skattar sig högre än studenterna 

kan ett antagande vara att någon av parterna överskattar respektive underskattar sin 

förmåga. En annan möjlighet är att utbildningen förändrats över tid vilket medfört 

att poliserna är mer välutbildade. Att poliserna varit yrkesverksamma i ett 

varierande antal år och därigenom fått praktisk erfarenhet är också en faktor som 

måste vara med i beräkningen. Även här har de tillfrågade från försvarsmakten i 

samtliga fall skattat sig högre än de två andra grupperna. Soldaterna saknar praktisk 

yrkeserfarenhet i samma utsträckning som studenterna då de är under utbildning. 

Vad som måste finnas med  i beräkningen är det 40 % bortfall som finns bland 

poliserna i enkätundersökningen. Detta kan peka på ett ointresse för ämnet som 

sådant. Det kan också vara så att poliserna ansett sig överkvalificerade och därmed 

avstått från att deltaga. En annan möjlighet är att de har så begränsade kunskaper att 

de därför avböjt i syfte att inte detta skall synas. Vi har dock valt att se bortfallet 

som slumpmässigt, vilket vi håller för mest troligt. 

En observation vi gjort under arbetet är att soldaternas och polisernas 

arbetsuppgifter skiljer sig åt. En av soldaternas främsta uppgifter kan vara strid till 

skillnad mot poliserna. Detta kan medföra att soldaternas kunskapsbehov är större. 

Detta anser vi dock vara en felaktig uppfattning då vi finner att lagstiftaren uttryckt 

sig tydligt vad avser hjälp och skydd till medborgarna. Eftersom Polisen är 

bemyndigade att använda våld liksom Försvarsmakten bör därför behoven vara 

likställda. 

4.1 Slutsatser

Utifrån den studie vi genomfört ser vi att polisutbildningens 

akutsjukvårdsutbildning är i behov av förändring. Eftersom en liknande studie 

gjordes 2007 har behovet funnits minst sedan dess. Vi anser att utbildningen är för 

utspridd över terminerna samt att den pedagogiska metoden inte är tillfyllest. Inom 

gruppen från försvarsmakten pekar resultatet på att man i stort är nöjd med den 

utbildning man får. Utifrån detta anser vi att man från polisutbildningens sida har 

mycket kunskap att inhämta från försvarsmakten vad avser val av utbildningsmetod 
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samt upplägg. Eftersom vissa av de kunskaper som polisstudenterna får saknas inom 

den grundläggande sjukvårdsutbildningen inom försvarsmakten går det ej att 

använda exakt samma utbildningskoncept. Övning och repetition är kunskapens 

moder.14 Detta har studenterna kommenterat att de önskar mer av i 

enkätundersökningen. 

4.2 Förslag

Det som framkommit under vår studie kan endast ge en fingervisning om hur 

akutsjukvårdsutbildningen bedrivs och upplevs. Innan en förändrig äger rum bör en 

mer ingående studie genomföras. 

Efter ingående diskussioner samt granskning av inhämtad fakta har vi utformat ett 

möjligt förslag till ett sjukvårdsmoment. Detta utifrån antalet timmar till förfogande 

samt vad studieguiden ställer för krav på studenten. Lärarresurser samt kostnader 

har ej medtagits i beräkningen då vi saknar underlag för detta. Utbildningen bör 

enligt oss bedrivas under en veckas sammanhängande studier, måndag till fredag. Vi 

anser att detta akutsjukvårdsmoment bör genomföras någonstans i slutet av termin 2 

för att eleverna skall ha en god kunskapsgrund inför kommande övningar.

14 Sparre, J. (2009): Telefonintervju. Skövde, P4.
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Tabell 3 

Övningsförteckning sjukvårdstjänst

Moment Tid Omfattning
Dag 1

Föreläsning 1h Introduktion
Föreläsning 1h Föredrag från ambulanssjukvårdare samt förevisning av fordon och utrustning
Föreläsning/Övning 6h Livräddande åtgärder enligt L - A B C D E, 

Dag 2
Föreläsning 2h Förväxlingsrisker
Föreläsning/Övning 6h HLR + Barn HLR

Dag 3
Övning 3h Repetition L – ABCDE samt HLR + Barn HLR
Föreläsning 2h Förväxlingsrisker
Föreläsning/Övning 3h D-HLR 

Dag 4
Föreläsning 2h Smitta
Föreläsning 2h Organisation på skadeplats samt triage 
Övning 4h Stor trafikolycka med fokus på prioritering samt omhändertagande av skadade.

Dag 5
Examination 1h

3h

Skriftlig tentamen på: Förväxlingsrisker, Smitta, organisation på skadeplats samt triage.

Praktiskt prov: HLR, Barn -  HLR, D – HLR samt L - ABCDE
Avslutning 2h Tid för reflektion/återkoppling samt utvärdering av veckan. 
38 Tot 

Vår bedömning utifrån ovanstående förslag är att det krävs två lärare som 

tillsammans arbetar 62 timmar under utbildningsperioden. Sjukvårdsmomentet 

genomförs klassvis och under övningar delas klassen i hälften. Tidsmässigt har en 

kompromiss genomförts mellan de angivna timmar som finns för nuvarande 

moment. De faktiska 68 timmar som polisutbildningen har redovisat underskrids 

med 30 timmar. Detta innebär dock ej att ingen fortlöpande utbildning skall ske. Vår 

uppfattning är att de övningar som har akutsjukvårdsmoment skall fortsätta att 

bedrivas i nuvarande modell, dock kommer eleverna att ha en bättre grundkunskap 

när de deltar i dessa. Det gör övningarna bättre och mer lärande. Eleverna bör då ha 

en större förmåga att utvärdera sig själva samt sina kamrater. 
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6 Bilagor

6.1 Enkät
Besvara följande påståenden. Ringa in svaret. 

1. Sven 44 år slår i huvudet i bryggan och försvinner medvetslös ner i vattnet och hittas två minuter 
senare.  När han hämtas ur vattnet saknar han puls och andning. Jag känner mig väl förberedd att 
möta denna situation ur ett akutsjukvårdsperspektiv. 

Stämmer inte alls  1    2     3     4     5     6     7     8    9  Stämmer till fullo.

2. En Opel Kadett 1983 har kolliderat med en bropelare. I bilen finns en kvinna i 25-års åldern. Hennes 
ben är fastklämda och hennes överkropp hänger över ratten som är totaldemolerad. Jag känner mig 
väl förberedd att möta denna situation ur ett akutsjukvårdsperspektiv. 

Stämmer inte alls  1    2     3     4     5     6     7     8    9  Stämmer till fullo.

3. Rolf 72 år har varit försvunnen i 18 timmar. Temperaturen är – 3 grader. Han återfinns svårt 
medtagen i skogen av dig. Jag känner mig väl förberedd att möta denna situation ur ett 
akutsjukvårdsperspektiv. 

Stämmer inte alls  1    2     3     4     5     6     7     8    9  Stämmer till fullo.

4. Din kamrat har glömt sågbyxorna hemma och lyckas därigenom såga ett ca 7 cm djup sår i låret med 
en mycket kraftig blödning som påföljd. Han har även mycket ont och är chockad. . Jag känner mig 
väl förberedd att möta denna situation ur ett akutsjukvårdsperspektiv. 

Stämmer inte alls  1    2     3     4     5     6     7     8    9  Stämmer till fullo.

5. Mina kunskaper som ligger till grund för ovanstående ställningstaganden har jag i första hand 
inhämtat från:

-Polisiär grundutbildning    -Grundutbildning vid räddningsverket   -Militär grundutbildning

-Högskola   -Annat(i så fall vad)
………………………………………………………………………………………………

6. Hur upplevde du din grundläggande sjukvårdsutbildning. Vad tyckte du om UPPLÄGGET av 
utbildningen.  

I stort behov av förändring  1    2     3     4     5     6     7     8    9  Inget behov av förändring.

7. Hur upplevde du din grundläggande sjukvårdsutbildning. Vad tyckte du om GENOMFÖRANDET 
av utbildningen.

I stort behov av förändring  1    2     3     4     5     6     7     8    9  Inget behov av förändring.

8. Hur upplevde du din grundläggande sjukvårdsutbildning. Vad tyckte du om INNEHÅLLET i 
utbildningen. 

I stort behov av förändring  1    2     3     4     5     6     7     8    9  Inget behov av förändring.

9. Om du anser att utbildningen bör förändras, beskriv i mycket kortfattad form detta här: 
……………………………………………………………………………………………………
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