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Mikael Sandström, överläkare i TV4 24 december 2013:

”Åk inte in om det rör sig om hushållsström och du mår bra efter 10 min” 

Egen erfarenhet: Klippt av en sladd, ”tummen gick i 50 Hz”

Anser fortfarande 2018 att ”om du är hjärtfrisk och mår bra 10 minuter 

efter händelsen behöver du inte söka vård.”



Anna Blomqvist, pensionerad överläkare från Halmstad

”Elolyckor kan ge allvarliga skador långt efter olyckstillfället”



Strömgenomgång kan ge symptom som i regel 

uppkommer kort efter olyckan men som kan visa 

sig flera år efter olyckstillfället: 

Det kan leda till:

➢Defekter på nervsystemet

➢Tinnitus

➢Muskelförtvining

➢Koordinationssvårigheter

➢Minnesförlust

➢Dålig blodcirkulation

➢Hjärtflimmer

➢Hjärnskador

➢Njurskador

➢ Impotens 

Anna Blomqvist.



Exempel:

Strömgenomgång från hand till hand vid byte av 

gängsäkring.

Orsak: Trasig propp huv

Men: Bestående hjärtflimmer





15 anställda sökte vård från Kraftringen efter LSP-olycka

➢10 personer av dessa fick argumentera för att få vård

➢5 personer nekades vård 

➢1 av de fem fick provtagning då Kraftringen lovade att 

betala fakturan

I dag har Kraftringen tecknar avtal med en företagshälsovård 

som gör tester, och man åker inte till akuten!

Källa: Michell Andersson, Elsäkerhetsansvarig på Kraftringen



Anställda vid Sandvik har detta kort med sig för att få vård.

Källa: Lars Skoglund, Elchef Sandvik



Vad finns det egentligen för riktlinjer inom vården?

Fråga till Socialstyrelsen via mejl 2019-04-20:

”Min fråga till er som representant för FIE är vilka riktlinjer det 

finns för sjukvården när man söker vård p.g.a. en elolycka, 

t.ex. strömgenomgång eller ljusbåge?”

Svar via mejl 2019-04-23:

”Socialstyrelsen har inga riktlinjer gällande behandlingar av 

elolyckor. Vi rekommenderar att du kontaktar

ditt landsting som bör har ett vårdprogram för behandling av 

elolyckor.”



Vad finns det egentligen för riktlinjer inom vården?

Ny fråga till Socialstyrelsen via mejl 2019-04-23:

”Finns det planer på nationella riktlinjer vid elolyckor?

I annat fall får jag kontakta alla landsting för att inventera hur det 

ser ut i hela Sverige.”

Nytt svar via mejl 2019-04-23:

”För information om eventuella planer på nationella riktlinjer 

hänvisar vi dig till Socialdepartementet,

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sjukvard/ ”

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sjukvard/


Vad finns det egentligen för riktlinjer inom vården?

Fråga till Socialdepartementet 2019-05-04:

”Min fråga till er som representant för FIE är om det finns några 

planer på riktlinjer för sjukvården när man söker vård p.g.a. en 

elolycka, t.ex. strömgenomgång eller ljusbåge?”

Svar via mejl 2019-06-03:

Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för större sjukdomsgrupper och för 

områden där landstingen och kommunerna behöver hjälp med att prioritera hur 

resurserna ska fördelas. Nationella riktlinjer utgör vägledning för vårdgivare och 

är inte bindande uttalanden om lämpliga behandlingsåtgärder eller rådgivning till 

patienter i enskilda fall. Det är Socialstyrelsen som avgör för vilka tillstånd eller 

sjukdomar nationella riktlinjer ska tas fram. Socialdepartementet kan därför inte 

svara på om det finns några planer på nationella riktlinjer för vård vid elolyckor.



Vad finns det egentligen för riktlinjer inom vården?

Fortsatt svar från Socialdepartementet via mejl 2019-06-03:

”Självfallet är det viktigt att de råd och den vård som ges vid 

elolyckor är adekvat. Landstingen har ett stort eget ansvar för 

att se till att den hälso- och sjukvård som ges är 

kunskapsbaserad och de arbetar just nu med att utveckla en 

gemensam struktur för kunskapsstyrning av vården, med stöd 

från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Du skulle därför 

kunna vända dig till SKL för att på så sätt lyfta frågan till 

landstingen.”



Vad finns det egentligen för riktlinjer inom vården?

Fråga till 21 Regioner via mejl 2019-12-13

”Vad finns det för vårdprogram inom er Region när man söker 

vård vid elolycka p.g.a. strömgenomgång eller ljusbåge?”

➢ Åtta regioner har ännu inte svarat

➢ Två regioner saknar riktlinjer enl. deras svar

➢ Fyra baserar sina riktlinjer på janusinfo.se

➢ En region hänvisar till riktlinjer på 1177.se

➢ Två baserar riktlinjerna på internetmedicin.se

➢ Övriga har egna riktlinjer eller dokument

Läkarstudent sista terminen: ”Har aldrig fått info om hur 

elolyckor kan påverka kroppen”



www.janusinfo.se



www.1177.se



www.internetmedicin.se



Hur går vi vidare ?

Norge har en annan syn!

Magnus Persson
magnus.persson@mpelkonsult.se

Tel. 0708-170646

mailto:magnus.persson@mpelkonsult.se

