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Sammanfattning 
Under vår utbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm har vi uppmärksammat att vi saknar 
kunskap om arbetsmiljöarbete samt skolans ansvar inom området. Vi blev intresserade av 
beredskapsplaner vid olycksfall under vår instruktörsutbildning i Hjärt- och lungräddning, 
HLR som ingick i kursen Idrott, fritidskultur och hälsa vid Lärarhögskolan i Stockholm.  

 

Studien är delvis explorativ, då tidigare forskning har varit svårt att hitta. Syftet med 
studien är att kartlägga skolors beredskap vid olycksfall. Enligt lagar och förordningar skall 
skolor i sitt arbetsmiljöarbete forma en beredskapsplan vid olycksfall. Vi ville undersöka 
hur situationen såg ut på ett antal skolor. Om det existerar en framarbetad beredskapsplan, 
hur väl överensstämmer dessa med lagar, föreskrifter och förordningar?  

 

Resultatet visar att det finns brister på de undersökta skolorna. Det framgår att skolors 
beredskapsplaner inte överensstämmer med de lagar, föreskrifter och förordningar som 
reglerar arbetsmiljöarbetet. Beredskapsplanernas utformning och innehåll varierar.  

 

Nyckelord: Beredskapsplan, olycksfall, första hjälpen, lagar, föreskrifter, förordningar. 
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Kapitel 1 Inledning  
Under utbildningens gång vid Lärarhögskolan i Stockholm har vi båda studerat inriktning 
Idrott och hälsa, där vi har skaffat kunskap om omhändertagande vid akuta situationer. Det 
gäller allt från livräddande åtgärder, omhändertagande av stukningar och yttre blödning till 
att försöka identifiera och agera vid akuta sjukdomstillstånd såsom epilepsi och diabetes. I 
samtal med flera studenter med olika ämnesinriktningar vid Lärarhögskolan i Stockholms 
har det framkommit att de i sin utbildning saknat undervisning i agerande vid olycksfall. 
Många av dessa studenter medger att de kommer att ha bristande kunskaper om detta när de 
börjar sin yrkeskarriär.  

 

Det finns ca 245 000 anställda och 1,4 miljoner elever inom grundskola, grundsärskola och 
gymnasieskola.1 Det innebär att närmare två miljoner svenskar har skolan som sin 
arbetsplats, som elev eller som anställd, det är en av Sveriges största arbetsplatser. Tidigare 
forskning gjord av Socialstyrelsen visar att olycksfall förekommer i skolan.2 Mer än 
varannan elev har skadat sig i skolan och den vanligaste orsaken till skada anges vara att 
man ramlat eller halkat på marken. Skador som uppkommit kan vara enkla att omhänderta 
men också av allvarligare art som kräver viss kunskap. Vi har därför i vår studie valt att 
använda begreppet olycksfall som en benämning på olika skador som kan uppstå i skolan. 

 

Vi anser att en skolanställd har skyldighet både mot elever och mot kolleger att ha god 
kunskap om hur man på bästa sätt ska handla vid ett olycksfall. En beredskap vid olycksfall 
i skolan är i högsta grad relevant för yrket. Vi blev därför intresserade av att genomföra en 
kartläggning av skolors beredskapsplan vid olycksfall. Det omfattar en text som visar hur 
man agerar och vem som gör vad. Detta nämner även Arbetarskyddsstyrelsen i sina 
föreskrifter då skolan är tvungen att ha en framarbetad plan för olycksfall.3  Vi menar att vi 
har otillräcklig kännedom om vilka riktlinjer och bestämmelser som gäller beredskap vid 
olycksfall. Därför är denna studie ett utmärkt tillfälle att förkovra oss i kunskap som vi 
anser är relevant för vårt framtida yrke. Vår förhoppning är att du som läsare inser att vi 
inte kan undvika olyckor och skador men vi kan alla bli mer medvetna om hur vi ska agera 
och varför. 

Olyckshändelser är konstiga saker. Man råkar inte ut för dem förrän man råkar in i dem. 

Nalle Puh4

 

 
1 http://www.av.se/dokument/statistik/sf/sf2006_03.pdf 

2 Konsumentverket, 118 87 Stockholm. www.konsumentverket.se 

Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm. www.sos.se/epc 
3 Arbetsmiljöverket (2007) Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna 1999:7 ISBN 91-7930-477-X · ISBN 978-91-7930-477-5 · ISSN 1650-3163 Arbetsmiljöverkets 
publikationsservice: Solna 

4 Nordgren, M. (2004)  Första hjälpen i terräng. SLAO, Svenska Lift Anläggningars Organisation: Stockholm 
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Med detta som grund började vi fundera över vilket ansvar skolorna har då olyckan är 
framme. Vi ställde oss frågorna; Finns det några riktlinjer och bestämmelser om kunskap 
och agerande vid olycksfall på arbetsplatser? I sådana fall hur lyder dessa riktlinjer och 
bestämmelser? För att få svar på dessa frågor har vi fördjupat vår kunskap i lagar, 
föreskrifter och förordningar. Denna kunskap födde vidare frågor om beredskapsplaner vid 
olycksfall på skolorna; Har skolor en framarbetad beredskap vid olycksfall? I sådana fall 
hur väl överensstämmer beredskapsplanerna med lagar, föreskrifter och förordningar?  

Begreppsdefinition 
• Begreppet olycksfall använder vi som ett samlingsbegrepp för olika former av plötsligt 
uppkomna skador som kan uppstå i skolan.  

• Med skolan menar vi svenska grundskolor från förskoleklass och upp till år 9.   

• Med beredskapsplan menar vi framarbetad skrift gällande kunskap och agerande vid 
olycksfall som är en tolkning av lagar, föreskrifter och förordningar.  

• Begreppet läroplansteori omfattar hur styrdokumenten skrivs, tolkas och tillämpas. 

• Begreppet första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i livshotande situationer, men 
också om att kunna hjälpa personer med mindre skador eller lindriga sjukdomar. 

• Begreppet ABC är ett samlingsnamn för Andning, Blödning, Chock. Numera är det 
vanligt med den engelska utformningen Airway, Breathing, Circulation.5  

Syfte och problemformulering 
Studiens syfte 

I vår studie har vi för avsikt att studera ett antal skolor med avsikt att kartlägga deras 
beredskapsplaner vid olycksfall. Finns det framarbetade beredskapsplaner? Om så är fallet 
hur väl överensstämmer dessa med lagar, föreskrifter och förordningar? 

Frågeställning 

Utifrån studiens syfte är detta våra frågeställningar: 

• Finns det några riktlinjer och bestämmelser om beredskap vid olycksfall? 

• Hur lyder dessa riktlinjer och bestämmelser? 

• Har de undersökta skolorna en framarbetad beredskapsplan vid olycksfall? 

• Hur väl överensstämmer beredskapsplanen med lagtexter, bestämmelser och föreskrifter? 

 
5 Nordgren, Marie. (2004) Första hjälpen i terräng. SLAO, Svenska Lift Anläggningars Organisation: Stockholm 
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Kapitel 2 Bakgrund  
För att få en överblick inom det område vi avser undersöka presenterar vi teoretisk 
bakgrund, styrdokument och tidigare forskning.  

Teoretiskt perspektiv 
Skolan påverkas av olika instanser, dessa ska tillsammans besluta och utforma 
styrdokument. De är politiker, pedagoger, fackliga representanter, forskare etc. Skolans 
verksamhet är förankrad i dessa styrdokument och för att beskriva detta fenomen har vi valt 
att använda oss av läroplansteori. Denna teori nämner Göran Linde i boken Det skall ni  
veta! Denna teori visar hur det praktiskt går till när styrdokument skrivs samt hur dessa 
tolkas och tillämpas. 6  

Formuleringsnivån 

När ett styrdokument formuleras och beslutas sker det på en centraliserad nivå. Det innebär 
att det fastställs av politiker som är sakkunniga inom området. Formuleringsnivån innebär 
styrningen av skolan som staten har beslutat genom en skriven text, hur det bör vara. Dessa 
styrdokument gäller för all pedagogisk verksamhet, kommunal som privat.7  

Transformeringsnivån 

Det sker sedan en decentralisering då kommunen tolkar styrdokument samt ansvarar för att 
dessa följs. När ett styrdokument har formulerats och beslutats sker en transformering som 
innebär att den skrivna texten tillämpas genom tolkning med tillägg och fråndrag till den 
pedagogiska verksamheten. 8  

Realiseringsnivån 

Kommunen delegerar ofta ansvaret på skolledningen då de i sin tur tolkar styrdokument 
och formar skolan och undervisningen efter dessa. Realiseringsnivån är den aktivitet som  
sker i skolan. 9

 
  

 

 

 
6 Linde, G. (2000) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Studentlitteratur: Lund 

7 Ibid 

8 Ibid 

9 Ibid 
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Historisk tillbakablick  
Under slutet av 1800-talet skapades produktionsformer och produktionssätt som ledde till 
att arbetstagarna lätt skadades i produktionen. Olika politiska grupper ställde högre krav på 
lagstiftning om alla de faror som fanns i arbetslivet. Den första arbetarskyddslagen tillkom 
1888 och för att kontrollera att lagen efterlevdes inrättades yrkesinspektörstjänster. Den 
moderna arbetarskyddslagstiftningen växte fram under perioden 1912-1949. I och med 
1949 års arbetarskyddslag infördes obligatoriska skyddsombud och säkerhetskommittéer på 
arbetsplatser med fler än 5 respektive 100 anställda. Under 1960-talet uppmärksammades 
psykiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön i allt större utsträckning. Förebyggande 
åtgärder för att minska ohälsa och olycksfall i arbetet sågs som viktiga. Det var dock först i 
1978 års arbetsmiljölag som de psykosociala frågorna kom att innefattas i lagområdet.10  

Myndighet 
Arbetsmiljöverket, AV 

Arbetsmiljöverket bildades 2001 genom att Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen 
blev till en enda myndighet. Arbetsmiljöverkets uppgift är att se till att arbetsmiljöfrågor 
följs enligt regeringens och riksdagens beslut. Organisationens mål är att minska riskerna 
för olycksfall och ohälsa i arbetslivet samt att förbättra arbetsmiljön fysiskt, psykiskt, 
socialt samt arbetsorganisatoriskt. Arbetsmiljöverket använder arbetsmiljöinspektörer för 
att kontrollera att arbetsmiljölagen och föreskrifter följs, de ansvarar också för statistik om 
arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige.11

Kontakter/Telefonsamtal 

I samtal med en inspektör från arbetsmiljöinspektionen ställde vi dessa frågor samt fick 
nedan nämnda svar;  

Fråga 1) Finns det tidigare forskning om beredskapsplaner vid olycksfall på skolor?  

Nej, det finns det inte. 

Fråga 2) Finns det riktlinjer hur en beredskapsplan bör vara utformad? 

Nej, dessa beredskapsplaner kan se olika ut. 

Fråga 3) Är det en skyldighet att utforma en beredskapsplan om olycksfall på skolan? 

På skolan skall det finnas beredskap för, anslag eller åtgärdsplan om vem som gör och kan 
vad när det gäller första hjälpen. Efter detta skall en uppföljning ske. Vi på inspektionen 
kontaktar skolor och därefter frågar vi om personalen har kunskap i första hjälpen. Efter 
detta görs en bedömning om antalet är rimligt, i annat fall föreskrivs ett krav att detta skall 
verkställas. Bedömningen sker efter behov och eventuella risker.12

 
10 Zanderin L. (2005) Arbetsmiljö. Studentlitteratur: Lund 

11 http://www.av.se/omoss/ 

12 Arbetsmiljöinspektionen, . 2007-04-18, muntligt. Telefonsamtal 
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Styrdokument  
 Arbetsmiljölagen (AML) 

Närmare två miljoner svenskar har skolan som sin arbetsplats och det är viktigt att tänka på 
att även elever omfattas av arbetsmiljölagen. Lagen är en målinriktad ramlag och beslutad 
av riksdagen, vilket förutsätter klargörande tillägg genom avtal, föreskrifter och regler. 
Lagen ger grundläggande bestämmelser över hur skolans arbete skall bedrivas och den ska 
kunna anpassas till de speciella förhållandena som råder. Dess ändamål och 
tillämpningsområde är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt uppnå en god 
arbetsmiljö. Enligt lagen ligger ansvaret hos i första hand kommunen som ofta delegerar 
ansvaret till skolledning. De ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten på 
ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. De 
har även i uppgift att utreda arbetsskador, kontinuerlig undersöka riskerna i verksamheten 
samt vidta de åtgärder som krävs. På arbetsställen där minst fem arbetstagare regelbundet 
sysselsätts ska det utses ett eller flera skyddsombud. De företräder arbetstagarna i 
arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Ombudet ska inom 
sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall. 13 Utöver arbetsmiljölagen 
finns det olika förordningar och föreskrifter, till exempel Arbetsmiljöförordningen. 

Arbetsmiljöförordningen  

Arbetsmiljöförordningen ska på olika områden förtydliga lagens krav på hur arbetsmiljön 
ska se ut. Den ska även tydliggöra vilka åtgärder arbetsgivaren ska vidta för att förebygga 
olyckor och ohälsa. Enligt förordningen ska arbetsgivaren utan dröjsmål anmäla om 
arbetsolycksfall eller ohälsa orsakat dödsfall eller svårare personskada till 
Arbetsmiljöverket. 

En eller flera personer ska utses till skyddsombud på arbetsplatsen som har intresse för 
arbetsmiljöfrågor. I skolan ska även två företrädare för eleverna utses att medverka i 
skolans skyddsverksamhet, det gäller elever mellan år 7-9.14  

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd  

Dessa föreskrifter gäller författningar och allmänna råd som har beslutats av 
Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Denna föreskrift gäller all verksamhet som 
omfattas av arbetsmiljölagen. Med hänsyn till verksamhetens art och de särskilda risker 
som finns ska det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga 
på arbetsstället, dessa kunskaper och färdigheter ska hållas aktuella. Enligt dessa 
föreskrifter avses första hjälpen vara de hjälpåtgärder som omedelbart måste vidtas vid 
olycksfall och akut sjukdom. Dessa hjälpåtgärder är till för att återställa och upprätthålla 
livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling samt vid behov få den 
skadade eller sjuke så snabbt som möjligt under medicinsk vård. Föreskriften påvisar att 

 
13 Arbetsmiljöverket. (2005) Arbetsmiljölagen med kommentarer i lydelse från den 1 juli 2005.  2005:396  ISBN 

1.7464.458.0. Arbetsmiljöverkets publikationsservice: Solna  

14 Arbetsmiljöverket. (2005) Arbetsmiljölagen med kommentarer i lydelse från den 1 juli 2005.  2005:396  ISBN 

91.7464.458.0. Arbetsmiljöverkets publikationsservice: Solna 
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första hjälpen och krisstöd ska planeras, ordnas och följas upp utifrån de risker som finns 
för ohälsa och olycksfall i arbetet. 

På varje arbetsställe ska det finnas beredskap vid olycksfall där rutiner för första hjälpen 
framgår. Det innefattar vilka personer som kan ge första hjälpen, telefonnummer till 
utryckningsfordon, adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället. När det 
gäller agerandet vid första hjälpen är det viktigt att ha en plan för ett omedelbart 
omhändertagande och att de drabbade så snabbt som möjligt kan komma under lämplig 
behandling. Anställda som inte kan ge första hjälpen ska ändå känna till hur den är 
organiserad detta gäller även elever/studenter i skolan. 15

Läroplan 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
uttrycker rådande idéer och riktlinjer för skolans arbete. Den innehåller verksamhetens 
värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet i skolan. Den behandlar inte 
begreppet olycksfall på ett konkret sätt men vi bedömer att det lyder under stycket om 
Förståelse och medmänsklighet, där det förespråkas att: 

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. 16

Kursplan 

Enligt skolverkets kursplan i ämnet Idrott och hälsa är ett av strävansmålen att;  

eleven utvecklar kunskaper om handlande i nöd- och katastrofsituationer.17  

Elever blir bedömda av lärare i kunskaper om handlande i nöd och katastrofsituationer. 
Detta omfattar i högsta grad beredskap vid olycksfall. Detta borde ha ett starkt samband 
med de riktlinjer och bestämmelser som gäller för alla som vistas i skolan.  

Skollagen 

Skollagen föreskriver att varje kommun ska ha en skolplan. Varje kommun är skyldig att 
upprätta en skolplan som beskriver hur de nationella mål som antagits av regering och 
riksdag ska uppnås.  

I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens 

skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen 

avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa 
upp samt utvärdera skolplanen.18 
 

 
15 Arbetsmiljöverket (2007) Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna 1999:7 ISBN 91-7930-477-X · ISBN 978-91-7930-477-5 · ISSN 1650-3163 Arbetsmiljöverkets 
publikationsservice: Solna 

16 Skolverket. Lpo 94 

17 Skolverket. Lpo 94 

18 http://www.skolverket.se/sb/d/777;jsessionid=0FE57462E07C437EF1C55C5DAAC3D9FE 
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Sammanfattning av Styrdokument 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att det existerar riktlinjer och bestämmelser för 
hur en beredskapsplan på skolor vid olycksfall ska se ut och innehålla. Arbetsmiljöarbetet 
på arbetsplatser regleras av Arbetsmiljöverket. De ser till att arbetsmiljöfrågor följs enligt 
bestämmelser som regering och riksdag beslutat om. Dessa bestämmelser gäller även i 
skolan där arbetsmiljön övervakas av arbetsgivare, skyddsombud samt elevskyddsombud.  

Arbetsmiljö i skolan 
Skolan är en arbetsplats där risker att skada sig förekommer. I Arbetsmiljölagen framgår 
det att det yttersta ansvaret för skolans arbetsmiljö ligger på kommunen men ofta delegeras 
ansvaret till skolledningen19. De har skyldighet att följa de lagar och föreskrifter som 
reglerar arbetsmiljön i skolan. Enligt arbetsmiljölagen är det viktigt att även eleverna 
genom elevskyddsombud får vara med i arbetsmiljöarbetet på skolan. Elever i grundskolan 
skall ha samma status som anställda i skolan gällande arbetsmiljöfrågor.20 Skolledningen 
ansvarar för att anställda genomgår nödvändig utbildning och att detta sker kontinuerligt. 
Det kan vara utbildning i första hjälpen, hjärt och lungräddning, HLR samt yttre skador.21

Tidigare forskning 
Skadestatistik i skolan 

Enligt Arbetsmiljöverket skadas varje år närmare 35 000 elever i skolan i Sverige så svårt 
att de måste uppsöka sjukhus eller vårdcentral. Det innebär att fler elever än 
förvärvsarbetande vuxna per 1000 drabbas varje år.22 Enligt en rapport gjord av 
Arbetsmiljöverket om anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro år 2005 visar det att inom 
näringsgrenen Grundskoleutbildning och förskoleklass anmälts 1292 fall.23   

Socialstyrelsen 
Enligt Socialstyrelsen inträffar varje år ungefär 16000 olyckor på lekplatser och skolgårdar 
i Sverige bland barn i åldrarna 0-12 år. Dessa olyckor leder till att man söker läkarvård på 
akutmottagning. Olyckor som drabbar elever under skola- och barnomsorgstid ingår i 
begreppet hem- och fritidsolycksfall och registreras av EHLASS. EHLASS står för 

 
19 Arbetsmiljöverket. (2005) Arbetsmiljölagen med kommentarer i lydelse från den 1 juli 2005.  2005:396  ISBN 

1.7464.458.0. Arbetsmiljöverkets publikationsservice: Solna 

20 Bengtsson, H. Svensson, K. (2006) Sjätte upplagan.  Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem. Liber: 

Stockholm 

21 Svenska kommunförbundet. Arbetsrätten i kommunerna. En översikt av lagar och avtal som reglerar 

arbetsförhållanden i kommunerna. (1997) Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad. 

22 Laflamme, L. Menckel, E (1997) Elevers arbetsmiljö och skaderisker –Ett skolledningsperspektiv- ISBN 91-88565-8 ISSN 
1104-358-X. Folkhälsoinstitutet: Stockholm 

23 Arbetsmiljöverket. (2006) Arbetsmiljö statistik. Arbetsskador 2005. 2006:4 ISSN 1652-1110 Arbetsmiljöverkets 

publikationsservice: Solna 
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European Home and Leisure Accident Surveillance System. Resultaten av registreringen 
kan användas för nationella skattningar. Epidemiologiskt centrum (EpC) vid 
Socialstyrelsen svarar tillsammans med Konsumentverket för EHLASS i Sverige.24  
 

Enligt en rapport gjord av EHLASS mellan åren 1998-2000 sker 60 procent av alla 
olycksfall på skolgårdar inklusive lekplatser på skolgårdar i Sverige. 6 Av 10 olyckor som 
sker är fallolyckor. I 4 olyckor av 10 skadas axlar, armar, händer eller fingrar. I 3 av 10 
olycksfall är det huvudet som skadas. I 1 av 10 olycksfall leder det till hjärnskakning. De 
vanligaste skadorna som uppstår vid olycksfall på lekplats eller skolgård är frakturer och 
blåmärken.25  

 

Den senaste rapporten gjord av EHLASS år 2000 visar;  

Skadeplats, antal rapporterade olycksfall, skattat antal i Sverige samt skattat antal per 1000 
invånare. Barn 7-12 år 

Tabell 1) 

Skadeplats Antal rapporterade Skattat antal i 
Sverige 

Skattat antal per 
1000 invånare 

Skola, offentliga 
lokaler, 
institutionsområde 

759 = 19,2 % 14000 19,1 

Tabellen visar att antal rapporterade olycksfall är 759 st. Det framgår även att det skattade 
antalet olycksfall uppgår till 14 000 st. 

Enligt samma rapport var fallolyckor den vanligaste orsaken till skada bland barn i åldern 
7-12 år. De fyra vanligaste typerna av skador som rapporterats är; blåmärken, frakturer, 
öppet sår, stukning och vrickning. 26

 

Skadeplats, antal rapporterade olycksfall, skattat antal i Sverige samt skattat antal per 1000 
invånare. Tonåringar 13-19 år 

 

Tabell 2) 

Skadeplats Antal rapporterade  Skattat antal i 
Sverige 

Skattat antal per 
1000 invånare 

Skola, offentliga 300 = 7,7 % 5400 7,4  

                                                 
24 Konsumentverket, 118 87 Stockholm. www.konsumentverket.se 

Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm. www.sos.se/epc
25 Konsumentverket, 118 87 Stockholm. www.konsumentverket.se 

Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm. www.sos.se/epc
26 Hem- och fritidsolycksfall i Sverige Årsrapport – EHLASS 2000 ISBN: 91-7201-771-6 

Artikelnr: 2003-125-6 Socialstyrelsen, Konsumentverket 
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lokaler, 
institutionsområde 

Tabellen visar att antal rapporterade olycksfall är 300 st. Det framgår även att det skattade 
antalet olycksfall uppgår till 5 400 st. 

Enligt samma rapport var slag eller stöt till följd av kontakt med föremål, person eller djur 
den vanligaste orsaken till skada hos tonåringar, 13-19 år. De fyra vanligaste typerna av 
skador som rapporterats gällande tonåringar 13-19 är; Vrickning och stukning, blåmärken, 
frakturer samt öppna sår.27  

Skaderegistrering 
Enligt Arbetslivsinstitutet krävs en noggrann registrering av alla skador, om man effektivt 
vill bekämpa olyckor i skolan. Även mindre olycksfall bör rapporteras men det sker sällan, 
tyvärr är det fortfarande många skolor som försummar skaderegistreringen. Detta 
handlande av skolor gör att bara en liten del av det som sker hamnar i den officiella 
statistiken och mörkertalet över olyckor i skolan är stort. För att underlätta arbetet med 
skaderegistrering bör varje skola skaffa sig genomtänkta rutiner för att rapportera alla 
skador.28

                                                 
27 Hem- och fritidsolycksfall i Sverige Årsrapport – EHLASS 2000 ISBN: 91-7201-771-6 

Artikelnr: 2003-125-6 Socialstyrelsen, Konsumentverket  
28 Kindenberg, U. Skolans arbetsmiljöhandbok för alla i skolan. (2005) Arbetslivsinstitutet: Kalmar 
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Kapitel 4 Beredskap  
I detta kapitel presenterar vi fakta om området beredskap. Skolan är en arbetsplats där 
risker att skada sig förekommer. Läsaren skall få en inblick i vad riktlinjer och 
bestämmelser förespråkar, detta för att få en förförståelse för hur aktuellt det är att det på 
skolor existerar en beredskapsplan vid olycksfall.  

Första hjälpen 
Arbetsmiljöverkets definition av första hjälpen avses;  

de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och 
upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling.29

Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i livshotande situationer, men också om att 
kunna hjälpa personer med mindre skador eller lindriga sjukdomar. Åtgärder vid 
livshotande situationer är att säkerställa fria luftvägar, stoppa allvarliga blödningar, 
förebygga cirkulationssvikt samt ge hjärt- och lungräddning, HLR. Det finns också enkla 
åtgärder vid mindre skador eller lindriga sjukdomar som de flesta kan utföra. Syftet med 
första hjälpen är att rädda livet på någon som är skadad eller sjuk, att förhindra att 
tillståndet förvärras eller att förbättra möjligheterna till tillfrisknande. Genom kunskaper i 
första hjälpen blir det enklare att ta reda på vad som är fel och agera på ett bra sätt.30 Enligt 
arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd är det angeläget att det 

 
29 Arbetsmiljöverket. (2005) Arbetsmiljölagen med kommentarer i lydelse från den 1 juli 2005.  2005:396  ISBN 

91.7464.458.0. Arbetsmiljöverkets publikationsservice: Solna 

30 http://www.vardguiden.se/Article.asp?c=2701 
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på arbetsplatsen förekommer utbildning och återkommande praktiska övningar som leder 
till rätt agerande vid olycksfall.31  

Hur många behöver kunna ge första hjälpen? 

Beroende på verksamhetens art ska det finnas tillräckligt många som kan ge första hjälpen. 
Viktiga delar att ta hänsyn till vid bedömning av antal som behöver kunskaper i första 
hjälpen är att utgå från de lokala förutsättningarna. Faktorer som påverkar vid bedömning 
är förekommande risker, arbetsställets storlek och avståndet till sjukvårdsresurser. Ju längre 
tid det tar för ambulans att ta sig till arbetsstället desto större behov av en god första 
hjälpen beredskap.32  

Beredskap vid olyckor 

För att kunna ge ett gott omhändertagande och minimera akut och framtida ohälsa är det 
viktigt att det finns en planering och tydliga rutiner för vad som bör göras, en så kallad 
beredskapsplan. Denna bör beskriva kunskap och agerande vid olycksfall och viktigt att 
tänka på är att kunnig person snabbt kan finnas på plats. I skolan är det betydelsefullt att 
även skolelever är införstådda med rutinerna för första hjälpen. Det kan röra sig om att ta 
sig an skadade eller drabbade, larma ambulans och polis, ge första hjälpen och följa med 
till sjukhus eller hem.33

Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i livshotande situationer, men också om att 
kunna hjälpa personer med mindre skador eller lindriga sjukdomar. Med denna bakgrund 
har vi valt att redogöra för mindre skador som kan uppkomma. Denna information anser vi 
kan ligga som grund till ett framarbetande av beredskapsplaner. För att tydliggöra de 
olycksfall som enligt tidigare statistik är vanligt förekommande i skolan har vi valt att 
beskriva dessa skador samt omhändertagande i en bilaga. (Bilaga 2) 

Kapitel 5 Metod 

Urval 
Studien genomförs genom kartläggning av skolors beredskap vid olycksfall. Vi valde att 
undersöka 24 kommunala grundskolor inom en kommun i Stockholmsområdet. Kommunen 

 
31 Arbetsmiljöverket (2007) Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna 1999:7 ISBN 91-7930-477-X · ISBN 978-91-7930-477-5 · ISSN 1650-3163 Arbetsmiljöverkets 
publikationsservice: Solna 
32 Arbetsmiljöverket. (2005) Arbetsmiljölagen med kommentarer i lydelse från den 1 juli 2005.  2005:396  ISBN 

91.7464.458.0. Arbetsmiljöverkets publikationsservice: Solna 

33 Arbetsmiljöverket (2007) Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om 

tillämpningen av föreskrifterna 1999:7 ISBN 91-7930-477-X · ISBN 978-91-7930-477-5 · ISSN 1650-3163 

Arbetsmiljöverkets publikationsservice: Solna 
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valde vi utifrån att den är representativ av både flertalet kulturer och olika samhällsklasser. 
På grund av tidsbrist valde vi att utesluta friskolor.34  

Val av metod  
I vår kartläggning har vi valt att genomföra en textundersökning som innebär att man 
jämför vad som är skrivet om något speciellt i olika texter. Denna typ av undersökningar 
brukar kallas komparativa då de har i avsikt att jämföra texter. I denna metod formuleras 
intervjufrågor och dessa ställs till en text istället för till en person. Det resultat som framgår 
av studien bearbetas genom en analys av skillnaderna mellan texterna.35  

Avgränsning 
Studien avser att göra en analys på beredskapsplaner vid olycksfall. Vi väljer att avgränsa 
oss till beredskapsplaners existens och utformning samt hur väl de överrensstämmer med 
riktlinjer och bestämmelser. I vår studie väljer vi att redovisa resultatet i form av kvantitativ 
data, då vi anser att detta blir mer lättöverskådligt för läsaren.  

Genomförande 
Vår studie har utförts gemensamt, vi har tillsammans bearbetat material och författat 
samtlig text i arbetet. Då formaliteter kräver att en uppdelning av amsvaret av 
examensarbetes olika delar sker har vi beslutat oss för att dela upp arbetet som följer. 
Camilla ansvarar för den teoretiska bakgrunden och metoddelen. Jenny ansvarar för 
resultat/analysdelen samt diskussionsdelen.  

Det första steget var att utforma en arbetsplan inför vår studie. I samband med denna gjorde 
vi en omfattande litteraturgenomgång inom ämnesområdet. Den mesta litteratur har vi 
hämtat från Lärarhögskolan i Stockholms bibliotek. Vi har även använt oss av lagar, 
förordningar, Internet samt tidigare forskning.   

Vi började med att studera Arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om 
första hjälpen och krisstöd för att få kännedom om vilka riktlinjer och bestämmelser som 
gäller vid olycksfall. När vi tolkat dessa riktlinjer och bestämmelser valde vi ut en kommun 
i Stockholmsområdet. Vi kontaktade alla grundskolor för att om möjligt få ta del av deras 
beredskapsplan vid olycksfall. Via telefon presenterade vi oss och syftet med vår studie för 
expeditionspersonal. I de flesta kontakterna med skolorna blev vi hänvisade av 
expeditionspersonal att kontakta skolledningen, i några fall blev vi hänvisade till 
skolsköterska på skolan.  

 
34 Rosenqvist, M M. (2006) Uppsatsens mystik –om konsten att skriva uppsats och examensarbete. Hallgren & 

Fallgren Studieförlag AB: Uppsala 

35 Rosenqvist, M M. (2006) Uppsatsens mystik –om konsten att skriva uppsats och examensarbete. Hallgren & 

Fallgren Studieförlag AB: Uppsala 
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Under samtalen med skolorna ställde vi följande frågor; Har ni på skolan en 
beredskapsplan vid olycksfall? Är det möjligt att vi skulle kunna få ta del av denna 
beredskapsplan? Skolorna som vi tillfrågade valde att tillhandahålla deras beredskapsplaner 
via mail och per post. Vi har haft telefonkontakt med flera personer från bland annat 
Försäkringskassan, Skolverket, Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöinspektionen samt 
kommunen vi valt för vår studie. Nästa steg blev att genomföra en textundersökning på 
utvalda skolors beredskapsplaner. Följande frågor använde vi oss av i vår studie;  

• Framgår det av beredskapsplanen vilka hjälpåtgärder som omedelbart måste vidtas vid 
olycksfall, exempelvis första hjälpen, ABC? 

• Beskrivs det i beredskapsplanen hur hjälpåtgärderna ska vidtas vid olycksfall, exempelvis 
första hjälpen, ABC? 

• Framgår det av beredskapsplanen vilka personer på skolan som kan ge första hjälpen? 

• Anger beredskapsplanen vilka personer eller instanser som ska kontaktas? 

• Upplyser beredskapsplanen vilket telefonnummer de olika personerna eller instanserna 
har? 

• Framgår det i beredskapsplanen färdbeskrivning och adress till skolan/ arbetsstället? 

Analysbeskrivning 
Genom en textanalys av skolors beredskapsplaner fick vi fram vårt resultat. En analys är en 
slags redovisning av helhetens beståndsdelar och i vår studie har vi använt oss av formen 
komparativa undersökningar. Vi har formulerat undersökningsfrågor som vi ställt till 
beredskapsplanerna. Vi har valt att använda vår tolkning av Arbetarskyddsstyrelsens 
föreskrifter om första hjälpen och krisstöd. Mot de riktlinjer och bestämmelser som vi 
nämnt i delen bakgrund, jämförde vi till vilken grad skolornas beredskapsplaner 
överensstämmer med dessa. För att kunna göra en likvärdig analys av de olika 
beredskapsplanerna upprättade vi en analysmall, (bilaga 1) där vi ställde specifika frågor 
utifrån studiens syfte. 36

Forskningsetiska principer 
I vår studie har vi tagit del av de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet har 
utgivit. Vi har utgått från de grundläggande individskyddskraven, som åskådliggörs i fyra 
huvudkrav inom forskningsetiken. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.37  

 
36 Rosenqvist, M M. (2006) Uppsatsens mystik –om konsten att skriva uppsats och examensarbete. Hallgren & 

Fallgren Studieförlag AB: Uppsala 

37 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap. Stockholm: 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 
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Under studiens gång har vi informerat alla berörda parter om vårt examensarbetes syfte. 
Främst genom att kontakta skolornas rektorer där vi fick ett medgivande genom att de 
tilldelade oss beredskapsplaner. Under vår analys valde vi att inte benämna skolorna vid 
deras namn då dessa inte ska igenkännas av läsaren. Beredskapsplanerna har förvarats 
oåtkomligt för obehöriga och kommer att förstöras efter opponeringstillfällena.  

Tillförlitlighet  
Vi valde att kontakta skolor för att ta in data om deras beredskapsplaner. Det område vi 
valde hade bara 24 kommunala grundskolor vilket gör att resultatet inte är generellt bland 
skolor i hela Sverige. Det visar ändå den utvalda kommunens reella situation. Vi anser att 
de frågor vi valt att ställa till de insamlande beredskapsplanerna har stor betydelse för vad 
riktlinjer och bestämmelser säger. Dock hade vi kunnat utöka antalet frågor men det hade 
inneburit att vi behövt mer tid att förkovra oss.  

Kapitel 6 Resultat  

Resultatsammanfattning 
Av 24 tillfrågade skolor var det 13 som tillät oss att ta del av deras beredskapsplaner och de 
skickade de via mail eller per post till oss. 5 av de 24 uppgav att de inte hade någon plan. 3 
av 24 skolor uppgav att deras plan var i ett skede då den omarbetades och var inte färdig 
för att vi skulle kunna få ta del av den. 3 av 24 skolor uppgav att de skulle skicka sina 
planer utan resultat. Dessa 3 skolor tillsammans med de 3 planer som reviderades samt de 5 
som uppgav att de inte hade någon plan, blir studiens bortfall. 

Tabell 3) 

Tillfrågade skolor Insamlade 
beredskapsplaner 

Bortfall 

24 13 11 

 

För att få svar på vår frågeställning har vi valt att granska data enligt följande frågor; 

 
Fråga 1.  Framgår det av beredskapsplanen vilka hjälpåtgärder som omedelbart måste 
vidtas vid olycksfall exempelvis Första hjälpen, ABC. (Andning, Blödning, Chock)? 

Tabell 4) 

Antal beredskapsplaner Ja, det framgår Nej, det framgår inte 

13 10 3 
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I 10 av beredskapsplaner framgick det vilka hjälpåtgärder som omedelbart måste vidtas vid 
olycksfall. 

 

Fråga 2: Beskrivs det i beredskapsplaner hur hjälpåtgärderna skall vidtas vid olycksfall 
exempelvis Första hjälpen, ABC.( Andning, Blödning, Chock)? 

 

Tabell 5) 

Antal beredskapsplaner Ja, det beskrivs Nej, det beskrivs inte 

13 6 7 

I 6 av beredskapsplaner beskrivs det hur hjälpåtgärderna ska vidtas vid olycksfall.  

 

Fråga 3: Framgår det av beredskapsplaner vilka personer på skolan som kan ge första 
hjälpen? 

Tabell 6) 

Antal beredskapsplaner Ja, det framgår Nej, det framgår inte 

13 0 13 

Ingen av beredskapsplanerna angav vem eller vilka personer som kunde ge första hjälpen 
på skolan. 

 
Fråga 4: Anger beredskapsplaner vilka personer eller instanser som skall kontaktas?  

Tabell 7) 

Antal beredskapsplaner Ja, det anges Nej, det anges inte 

13 12 1 

I 12 av skolornas beredskapsplaner anges det vilka personer eller instanser som skall 
kontaktas. 

 

Fråga 5: Upplyser beredskapsplaner vilket telefonnummer de olika personerna eller 
instanserna har? 

Tabell 8) 

Antal beredskapsplaner Ja, den upplyser Nej, den upplyser inte 

13 10 3 

I 10 av dessa beredskapsplaner upplyser planen vilket telefonnummer de olika personerna 
eller instanserna har. 
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Fråga 6: Framgår det av beredskapsplaner färdbeskrivning och adress till skolan/ 
arbetsstället?  

Tabell 9) 

Antal beredskapsplaner Ja, det framgår Nej, det framgår inte 

13 0 13 

Ingen av beredskapsplaner hade färdbeskrivning eller adress till skolan/arbetsstället  

Analys 
Vi valde att kontakta skolorna under perioden då påsklovet inträffade för personal och 
elever. Vår bedömning var att skolledningen var anträffbar även under denna period. Det 
visade sig vara svårt att nå alla som enligt oss är ansvariga för arbetsmiljön på skolan, 
såsom rektorer. I vissa fall kan det ha haft betydelse då vi inte fått tagit del av allas 
beredskapsplaner 

 
Studien visar att av de 24 skolor vi kontaktade var det 16 som gav sitt samtycke att få ta del 
av deras beredskapsplaner. Dessvärre var det 3 av skolorna som ändå valde att inte delge 
oss deras planer. Anledningen till detta kan vara att det inte fanns tid, resurser eller annat. 

Trots att Arbetsmiljöverket förespråkar att det på arbetsstället ska finnas beredskapsplaner 
vid olycksfall, uppgav 5 av de 24 skolorna vi kontaktade att de inte hade någon.  

 
Enligt Arbetarskyddsstyrelsen föreskrift om första hjälpen och krisstöd ska det i en 
beredskapsplan framgå vilka hjälpåtgärder som måste vidtas vid olycksfall. I vår studie har 
vi bedömt att hjälpåtgärder är Första hjälpen och ABC. Vår bedömning grundar sig i att 
dessa hjälpåtgärder kan förhindra att tillståndet förvärras samt att möjligheterna till 
tillfrisknande ökar. Studien visar att det i 10 av beredskapsplaner framgick vilka 
hjälpåtgärder som måste vidtas. Att 3 av beredskapsplanerna saknade information om vilka 
åtgärder som måste vidtas kan bero på att det för skolan anses vara en självklarhet att man 
som personal är införstådd med hur första hjälpen utförs.    

 
I en akut situation reagerar alla på olika sätt beroende på erfarenheter, förutsättningar och 
kunskaper.38 Studien visar att det i 6 av beredskapsplanerna beskrivs hur man utför 
hjälpåtgärder. Detta finner vi vara en intressant företeelse i jämförelse med att det i 10 av 
beredskapsplaner ändå framgår att en hjälpåtgärd måste vidtas.  

 
Enligt arbetsmiljöinspektionen är det skolans skyldighet att utforma en beredskapsplan vid 
första hjälpen. Det ska även framgå i planen vem som gör och kan vad när det gäller första 
hjälpen på skolan. Studien visar att ingen av planerna vi fick ta del av angav vilka personer 
som kunde detta.  

                                                 
38 Nordgren, Marie. (2004) Första hjälpen i terräng. SLAO, Svenska Lift Anläggningars Organisation: Stockholm 
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Enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om Första hjälpen och krisstöd ska det i en 
beredskapsplan framgå vilka som skall kontaktas samt deras telefonnummer. I akuta 
skeden kan man reagera olika vilket gör att det är betydelsefullt att viktiga telefonnummer 
framgår i en beredskapsplan. Även om alla vet att 112 är larmnumret till ambulans, 
brandkår och polis kan man i en stressad situation glömma detta. Studien visar att 12 av 
beredskapsplanerna anger vem/ vilka som skall kontaktas vid olycksfall men endast 10 av 
dessa upplyser om telefonnummer.  

 
Vid akuta händelser då man är i behov av snabb hjälp av exempelvis ambulans är det 
viktigt att veta adressen till arbetsstället men också färdbeskrivningen dit. Detta framgår 
även i arbetsskyddsstyrelsen föreskrift om Första hjälpen och krisstöd. För att göra det 
lättare vid kontakt med larmcentralen kan det vara en fördel att adressen och 
färdbeskrivning anges i beredskapsplaner. Studien visar att ingen av beredskapsplaner 
angav adress eller färdbeskrivning till arbetsstället.  

Kapitel 7 Diskussion 
Syftet med vår studie har varit att se om det finns beredskapsplaner på skolor i en utav oss 
utvald kommun. Om så är fallet har vi valt att jämföra dessa med vad riktlinjer och 
bestämmelser säger. Vi har tolkat lagar, förordningar och föreskrifter där det framgår att 
varje skola är skyldig att ha en beredskapsplan. Vi är därför förvånade över att inte alla 
skolor har en framarbetad beredskapsplan vid olycksfall. Det borde ligga i allas intresse 
som vistas i skolan, anställda och elever att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. 

 

 Då 5 av de 24 skolorna vi kontaktade uppgav att de inte hade någon beredskapsplan är vår 
förhoppning att dessa skolor blivit varse om vikten av att erhålla en utarbetad 
beredskapsplan vid olycksfall. Vi menar att ansvaret ligger hos beslutsfattarna att 
styrdokument utformas och fastställs på en centraliserad nivå. Vidare bör det ske en 
decentralisering då dessa styrdokument tolkas av den enskilda kommunen och vidare av 
skolledning som ansvarar för att den följs. I denna studie gäller det en beredskap vid 
olycksfall. Resultatet visar tydligt att denna process inte fungerar och vi finner det konstigt 
då tydliga riktlinjer och bestämmelser finns.  

 

De skolor som enligt studien ändå har en beredskapsplan visar att de är olika utformade. 
Detta framgick även när vi samtalade med expeditioner samt rektorer på skolorna. Flera 
skolor ifrågasatte vad vi ville ha tillgång till då vi efterfrågade deras beredskap vid 
olycksfall. Kan det bero på att de inte hade kännedom om området eller var vi otydliga med 
vårt syfte?  Enligt Arbetsmiljöverket och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter framgår det 
direktiv hur en skola ska arbeta fram en beredskap på bästa sätt.   
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Vår tolkning av föreskrifterna visar att det i en beredskapsplan bör framgå hur 
hjälpåtgärder ska utföras vid olycksfall. Det resultat studien visar är att närmare hälften av 
beredskapsplanerna inte upplyste om detta. Att olyckor sker och skador kan uppstå vet vi, 
vilket gör att det är viktigt att rätt åtgärder sätts in.  Föreskrifterna påvisar första hjälpen 
men vi menar att det kan vara angeläget att även ha kunskap om mera enkla 
omhändertaganden. Studien visar att det finns brister i beredskap vid olycksfall. För att få 
möjlighet att nå hög kvalité i omhändertagandet vid ett olycksfall är det av stor vikt att det 
framgår hur man utför hjälpåtgärder. Detta trots brister i erfarenheter, förutsättningar och 
kunskaper.  

Hos vem ligger ansvaret då olyckan på skolan är ett faktum och vem ska kunna rädda liv? 
Enligt vår mening bör kunskaper om första hjälpen vara djupt förankrad hos all personal på 
en skola. Detta argument grundar vi i att skolan är en av Sveriges största arbetsplatser och 
med det medföljer ett ansvar. Styrdokument formuleras av politiker som är sakkunniga i 
området och dessa ska ligga till grund för skolans verksamhet. Det finns klara direktiv med 
välformulerade riktlinjer och bestämmelser. Studien visar att flertalet beredskapsplaner inte 
överensstämmer med dessa. Kan en förklaring vara att det finns brister i hur granskning av 
dessa ska ske eller kan orsaken vara att skolan har fått för stort ansvar?  

Vår studie riktar sig mot olycksfall som elever enligt kursplanen bör ha kunskap om. Detta 
fick oss att fundera om inte alla som har skolan som sin arbetsplats, elev eller som 
personal, bör sträva mot att veta hur man handlar vid olycksfall. Vi är kritiska till innehållet i 
Lärarutbildningen vid Lärarhögskolan i Stockholm, vi menar att alla studenter borde få 
utbildning i hur man agerar vid olycksfall. Vår vision är att om alla erhöll denna kunskap så 
skulle det leda till att det blev tryggare för både elever och personal. Som vi tidigare nämnt kan 
vi inte förutse en olycka men vi kan alla förbereda oss genom rätt beredskap. 

Snart examineras vi som lärare och känner en stark vilja att vara väl förberedda inför detta. 
Läraryrket medför ansvar och skyldigheter och med denna studie känner vi oss redo att 
möta elever, personal samt föräldrar. Vi menar att ha kunskap i hur och varför man agerar 
vid olycksfall i högsta grad är relevant för oss.  Med det menar vi att det är för sent att börja 
planera när olyckan är ett faktum. Att istället ha en framarbetad och aktuell beredskapsplan 
är A och O. Den ska alla på skolan vara medveten om och samtidigt vara säker i dess 
rutiner.  

I vår studie är vi inte ute efter att ifrågasätta skolans kompetens med sitt arbete om 
agerande och kunskap vid olycksfall. Vår studie går istället ut på att vi som blivande lärare 
ska få mer kunskap och förståelse om ämnet. Vår förhoppning är också att denna studie ska 
påverka skolledning att ta större ansvar för en trygg arbetsmiljö.  
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Nya frågor/Vidare forskning 
 
Det vore intressant att undersöka skolledningars inställning och kunskap om vad en 
beredskapsplan är och hur den ska vara utformad 

Det vore intressant att undersöka hur man på skolor i praktiken arbetar med beredskap vid 
olycksfall samt att se hur kunskapen upprätthålls. 

Alla på skolan ska vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet, detta inkluderar även elever. Att 
undersöka hur detta arbete utförs vore intressant.   

Till slut vore det av intresse att undersöka verksamheten för att se om både elever och 
personal har kännedom om beredskapsplanen på skolan. 
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Analysmall      Bilaga 1 

 

AFS 1999:7 

Beredskap för första hjälpen och krisstöd 

5 § 

På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och 
krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. 
Vid planeringen skall de kontakter som behövs, tas med berörda lokala samhällsorgan. Det 
skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är 
organiserat på arbetsstället. De skall fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som 
gäller. 

På lämpliga ställen skall finnas anslag med uppgift om; 

– var utrustning för första hjälpen finns, 

– vilka personer som kan ge första hjälpen, 

– telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt 

– adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället. 

Anslaget skall vara utformat så att det lätt känns igen. 
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Olycksfall och akuta sjukdomar      Bilaga 2 

 

Svimning  

Vid svimning sker en plötslig förlust av medvetandet som beror på att hjärnan inte får 
tillräckligt med blod. Svimning är sällan tecken på något allvarligt men i speciella fall bör 
en utredning göras. Speciella fall kan var om personen är avsvimmad mer än två minuter. 
Orsakerna till svimning kan vara många. Det kan vara en reaktion på något skrämmande 
eller obehagligt men också en pressad situation kan utlösa svimning. Efter en svimning är 
det normalt att känna sig lite matt, men det brukar gå över efter några minuter. 

Om ett barn har svimmat: 

• Titta, lyssna och känn om barnet andas och kontrollera pulsen.  

• Låt barnet ligga ner med benen högre än kroppen så att blodcirkulationen underlättas. 

• Låt barnet vakna till av sig själv. Ge inget att dricka förrän barnet är helt vaken.39  

 

Blödningar  

Blödningar kan vara små och sipprande eller stora och pulserande. Det är beroende på hur 
djupt såret är och sårets placering som är avgörande för hur allvarlig blödningen är. En stor 
blödning tyder på att ett större blodkärl skadats. Detta kan snabbt leda till att man förlorar 
mycket blod och blir medvetslös. Det är därför viktigt att snabbt stoppa blödningen. 

Vid stor blödning ska sårkanterna hållas ihop samtidigt som man trycker stadigt inåt. Lägg 
på ett tryckförband och se till att den blödande kroppsdelen hålls högt eftersom det minskar 
blodets tryck något. Ring efter ambulans eller ta personen till sjukhus. 

Vid mindre blödningar ska såret göras rent med tvål och vatten. Om behov finns lägg ett 
tryckförband och håll den skadade kroppsdelen högt, i annat fall kan det vara bra att låta 
såret lufttorka. Sår som inte slutar blöda kan behöva sys.40

Chock 

Vid chock sjunker blodtrycket kraftigt och cirkulationen av blod och syre i kroppen 
minskar. Detta gör att viktiga organ hotas av syrebrist och riskerar att skadas. Orsaken till 
chocktillstånd kan vara blödningar, infektion, förgiftning, diabetes eller annan allvarlig 
skada. Ett chocktillstånd är en reaktion som kroppen inte själv klarar av att bryta utan 
tillståndet förvärras snabbt. Den drabbade måste därför få första hjälpen till att börja med 
och läkarvård så snabbt som möjligt. Om personen inte får hjälp blir han/hon medvetslös 
och till slut inträffar andnings- och hjärtstillestånd.  

 
39 Vårdguiden.  www.vardguiden.se 

40 Vårdguiden. www.vardguiden.se 
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Tecken på att en person har drabbats eller är på väg att drabbas av chock kan vara svag, 
oregelbunden puls och ytlig andning. Ansiktsfärgen är blek eller gråaktig och personen kan 
ha kallsvettningar och känna sig kraftlös eller uppvisa oro. 

Vid chocktillstånd måste blodcirkulationen snabbt komma igång och första hjälpen bör 
därför leda till att förhindra eller minska chocktillståndet. Detta kan ske genom att;  

• Lägga den skadade ned på rygg med huvudet lågt och vänt åt sidan.  

• Fötterna ska placeras i högläge, ungefär 30cm från underlaget.  

• Kontrollera och säkerställ andningen 

• Vid medvetslöshet ska personen läggas i stabilt sidoläge 

•Stoppa yttre blödningar 

• Lossa på åtsittande kläder samt se till att personen hålls varm med filt eller annat 

• Undvik att flytta den skadade 

• Ge aldrig mat eller dryck 

• Försök att få personen att vara och känna sig lugn41

 

Sår/Skärsår/ Skrubbsår  

Vid sårskador ska man hålla den skadade kroppsdelen högt, då avtar blödningen. Gör rent 
såret med tvål och vatten. Smuts eller skräp som blir kvar i såret kan ge infektioner. 
Kontrollera att det inte finns grus eller smuts i skrubbsår, eller glas om det är frågan om ett 
skärsår. Låt personen försöka röra på den skadade kroppsdelen för att avgöra om något 
annat blivit skadat.42

Skavsår och blåsor 

Tvätta uppkomna sår, punktera eventuellt stora blåsor eller avlasta med specialplåster. Man 
bör undvika vanligt plåster med sårdyna då de kan glida och förvärra skavsåret.43

Tandolycksfall 

När ett barn slagit sig i munnen, kontakta alltid tandläkare. Om olycksfallet har orsakat en 
utslagen permanent tand ska tanden förvaras i mjölk eller i munnen på vägen till 
tandläkaren. En mjölktand som slagits ut ska aldrig sättas tillbaka.44  

 
41 Vårdguiden. www.vardguiden.se 

42 Ibid 

43 Ibid 

44 Ibid 
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Näsblod 

Vid näsblod har en bristning skett i något blodkärl i näsans slemhinna. Detta är väldigt 
vanligt hos både barn och vuxna. Oftast ser det ut som om det kommit väldigt mycket blod 
även om mängden är liten. För att få stopp på näsblodet ska personen sätta sig ner, andas 
genom munnen och klämma ihop näsans främre mjuka delar med tumme och pekfinger. 
Håll kvar i fem till tio minuter. Om detta inte hjälper kan du stoppa in en hårt rullad 
bomullstuss doppad i matolja, vilket gör det lättare att ta ut bomullstussen. Tryck därefter 
till om näsan i tio minuter. Man bör undvika att snyta sig de närmsta tolv timmarna efter en 
näsblödning.  

Epilepsi 

Orsaken till epilepsi kan bero på ärftlighet, tidigare sjukdomar och skador eller tillfällig 
påverkan. Om man ser någon få ett stort anfall kan det vara bra att lägga något mjukt under 
huvudet.  

Grand mal som gör den drabbade medvetslös. Personen faller omkull, får kramper eller 
muskelryckningar, tuggar fradga och kan bli blå i ansiktet. Detta anfall varar i regel 3-5 
minuter och efter anfallet vill personen sova. Det tar från en timme upp till ett dygn innan 
personen är återställd.  

Petit mal som mest drabbar barn. Barnet får frånvaroattacker och verkar helt borta en kort 
stund, oftast bara några sekunder. Dessa attacker kan komma flera gånger om dagen.  

Vid ett stort epileptiskt anfall är det viktigt att ta bort alla saker runt omkring. Man ska inte 
stoppa in något mellan tänderna utan istället lossa åtsittande kläder, lägga något mjukt 
under huvudet samt stanna hos personen. 

Klämskada  

Vanliga klämskador är att man klämmer fingertoppen i en dörr eller låda. Det är sällan 
allvarligt men gör väldigt ont. Vid klämskada blir det ofta en blödning under huden och 
fingret svullnar. För att lindra smärtan och minska blödningen kan det vara bra att kyla ner 
fingret under kallt vatten i ungefär 30 minuter. Håll gärna den klämda kroppsdelen högt, 
över brösthöjd, så minskar smärtan.  

Frakturer eller benbrott 

Hos barn är benvävnaden svag vilket göra att barn kan få frakturer vid enkla olycksfall. Vid 
misstanke om fraktur ska den skadade kroppsdelen hållas stilla och vård ska uppsökas. Vid 
fraktur är det främsta symtomet smärta och det kan bli svullet. Andra symtom kan vara 
synlig felställning eller onormal rörlighet.45

 
45 Vårdguiden. www.vardguiden.se  
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Stukning/ vrickning

Det vanligaste att stuka eller vricka är knä, fotled och fingrar. Vid en stukning eller 
vrickning uppstår en blödning i leden vilket kan leda till att det uppstår blåmärken. När 
detta händer kommer smärtan direkt och den drabbade leden svullnar upp. När leden 
belastas uppstår smärta och obehag. För att begränsa blödningen ska den skadade 
kroppsdelen hållas högt. Om man har mycket ont och svullnaden är stor bör det 
kontrolleras att något inte är brutet.46  

Diabetes 

Vid insulinkänning blir den sjuke blek, darrig och kallsvettig och orsaken är för lågt 
blodsocker. Ge personen något sött att äta eller dricka för att se om det går över. För högt 
blodsocker leder till uttorkning och medvetslöshet på grund av kroppens insulinbrist. 47

 

 

 
 

 
46 Ibid

47 Vårdguiden. www.vardguiden.se
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