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Polis och akutsjukvårdens 
samverkan vid grova brott
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Syfte 

• Lägesbild över grova våldsbrott i Sverige.

• Åskådliggöra polisens och sjukvårdens gemensamma 
utmaningar.

• Skapa ökad förståelse för polisens arbete vid grova brott.
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Mål

• Känna till Polisens arbetssätt.

• Ökad förståelse för hur sjukvården kan bidra till Polisens 
arbete vid grova brott.

• Kännedom om vårdanställds skyldigheter i samverkan med 
Polis.
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Ni gör ert och vi gör vårt men tillsammans!
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FRÅN BROTTSPLATS 
TILL SJUKHUS
• Vår taktik
• Säkerhet och rutiner
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PATIENTEN ÄR EN BROTTSPLATS!

• Patienten - kläder, smuts, sot, stänk, blods placering.

• Utsagor - platser, namn, typ av vapen, avstånd.

• Föremåls placering - tomhylsor, kulor, splitter, kläder.

• Skadebild - dödsorsak kan ta lång tid att utreda men 
förstahandsinformation är mycket avgörande i jakten på 
gärningsman.
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• TOMHYLSOR, KULOR, VAPENDELAR OCH SPLITTER -
hittas ofta på sjukhus i tex patients kläder och kroppsveck (måste 
hanteras spårsäkert  - nya gummihandskar i ny tillförsluten 
papperspåse.

• KRUT – rester på kroppen vid t e x ”påliggande skott”. Undvik 
att tvätta bort om ej nödvändigt!

• MOBILTELEFONER – Akut avgörande bevisning som kan 
anträffas hittas i t e x kroppshålor och underkläder.

FORENSIK – SPÅR
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UNDANTAG TYSTNADSPLIKT 1

• Sekretessen och tystnadsplikten är omfattande men kan 
brytas under vissa omständigheter, utan att man som 
patient ger sitt medgivande. Det gäller till exempel om…

• En domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, 
kronofogdemyndighet eller Skatteverket begär att få veta om 
en viss person vistas på en vårdinrättning.

• Uppgifterna behövs för en rättsmedicinsk undersökning.
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UNDANTAG TYSTNADSPLIKT 2
Vid misstanke om brott som kan ge straff på minst ett 
års fängelse, har vårdpersonal rätt att bryta mot 
tystnadsplikten genom att göra en polisanmälan om 
brottet och svara på frågor från polis, åklagare och 
domstol.
Exempel på sådana brott är mord, mordförsök, våldtäkt 
och grov misshandel. Även försöksbrott.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Patientsäkerhetslag (2010:659) 
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SAMMANFATTNINGSVIS

q Vi har en ny verklighet
q Säkerhet sjukhusen – rutiner och samverkan med polis
q Patienten är en brottsplats!
q Spår – hantera och dokumentera
q Sekretessbrytande vid grova brott

Era iakttagelser är avgörande för vårat arbete.

TACK!


