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 Ledningskontoret 2012-03-21
 
 

 

               Bilaga 1 

 Trafikolyckor mm 

Att göra vid större olyckor 

När du befinner dig på olycksplatsen i ett tidigt skede 
 

1. Överblicka 
Antal skadade? Fler risker? 

2. Prioritera 
Vad måste göras först? 

3. Varna 
Är det skymd sikt kanske ytterligare bilar krockar och förvärrar 
olyckan 

4. Larma 112 
Du har vid det här laget samlat på dig viktig information (antal 
skadade och så vidare) 

5. Första hjälpen (LABC) 
• Livsfarligt läge – försök att flytta undan person som ligger 

mitt i vägen eller är i en brinnande bil 
• Andning – Ta reda på om orörliga personer andas. Om 

personen andas, honom/henne i stabilt sidoläge 
(framstupa sidoläge). Om personen inte andas: 

  Utan puls 
  Hjärt- och lungräddning krävs 
  Med puls 
   Mun-mot-munmetoden 

• Blödning 
Stoppa blödningen genom att knyta fast ett tygstycke mot 
såret 
• Chock 
Avser inte psykiskt ”skrämda” personer utan 
cirkulationschock som innefattar livshotande inre skador 
(bland annat blödningar). Personen är ofta blek och 
kallsvettig. Se till att personen andas fritt och ge absolut inget 
att dricka. 

 
Viktigt att komma ihåg: 
 
Stanna kvar på olycksplatsen tills räddningspersonal tagit över och du har 
lämnat alla uppgifter som efterfrågas. Avviker du i förtid kan det beaktas 
som smitning. 
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Att göra vid mindre olyckor: 

 
Du bör ha en skadeanmälningsblankett (finns att få hos 
försäkringsbolag) i bilen. Om du inte har någon blankett anteckna: 

• Tid, datum och plats för olyckan 
• Namn och adress på vittnen och vad de sett 
• Motpartens namn, adress, telefonnummer, fordon, 

registreringsnummer och försäkringsbolag 
• Alla skador som uppstått 

 
Parkeringsolycka eller liknande: 
 

• Vid parkeringsolycka eller annan egendomsskada ska du kontakta 
ägaren till bilen eller det påkörda föremålet. Transportstyrelsen 
kontaktas för att ta fram ägaruppgifter från registreringsnumret. 
Sms registreringsnummer till 72503 

• Sätt också en lapp med dina kontaktsuppgifter på vindrutan 
• Får du inte tag på ägaren kan du kontakta polisen.  

 
Viltolyckor: 
 
Om du kör på ett större djur: 

• Varna andra trafikanter 
• Har djuret dött, försäkra dig noga om detta innan du försöker 

flytta djuret från vägen. Om djuret skadades och sprang iväg ska 
du märka ut platsen för olyckan. 

• Om djuret skadas är du skyldig att kontakta polisen. Oavsett om 
djuret skadats eller ej är du skyldig att kontakta polisen gällande: 

Älg 
Björn 
Varg 
Vildsvin 
Lo 
Hjort 
Rådjur 
Utter 
Mufflonfår 
Örn 


