
Komplicerad losstagning

Flera infallsvinklar på en losstagning



Bakgrund

• Datum: 191123

• Tidpunkt: 16.16

• Länsväg 102, mkt trafik vid tidpunkt

• Hastighetsbegränsning på vägsträckan är 80 km/h

• Väder: + 4 °C

Utlarmade stationer:

- Lund, heltid + yttre befäl, kort framkörning, ca 3 min

- Förstärkning, Genarp, deltid, framkörning + anspänning 15 minuter

- Ambulanser, 5 st. samt polispatruller

- Frontalkollision mellan 2 personbilar



Scenario vid 
framkomst, bil på sida.

• Volvo V 90, ligger på sidan ca 30-meter 
från BMW

• Precis missat en stor container med 
taksidan

• Totalt 4 personer i detta fordon, samtliga
ute utom en som är på väg ut när
räddning kommer på plats

• En hund med bruten rygg-veterinär som
kommer till platsen tar denna till 
djursjukhus för avlivning



Scenario vid framkomst, 
bil på 4 hjul.

• BMW M5

• En person kvar i fordonet-fastklämd
med fötter och underben

• Medvetandepåverkad-alkohol





BMW M 5

• Kraftig kollision framifrån

• A-stolpe vä. och tak påverkat



Losstagningsarbete

- Fastklämd med fötter och 
underben

- Plan A, sätta lång mittcylinder
samt dörrcylinder, ta av tak, 
pressa isär

- Plan B, snabbt uttag åt sidan



Losstagningarbetet

Station Lund klipper
vänster sida i färdriktning

Station Genarp klipper
höger sida i färdriktning



Placering av långa respektive korta cylindrar



Redo för utlyft



Komplicerande faktorer

• Lång losstagningstid, ca 45 minuter

• Misstankar om att defrosterbalk lossnat samt knäckt på flera ställen i samband med kollisionen (A-
stolpar) -fick ingen effekt med cylindrar

• Ingen Cross-support vid tillfället (klo)

• Fastklämd med fötter och underben samt klagar över ont i nacke och rygg

• Alkoholpåverkad

• Hypotermi

• Flera olika ambulansbesättningar

• Anhörigkännedom



Hur gick det då med patienten i BMW?

• Patienten sövdes med Ketamin på plats av ambulanspersonal då tillståndet snabbt försämrades r/t 
hypotemi, lång losstagning mm

• Förarsätet flyttades bak, i samband med detta upptäcktes även en lårbensfraktur (benet antog en 
onormal vinkel) troligtvis en inkilad lårbensfraktur från början

• Foten och underben lossnade lite i samband med förflyttning av stol

• Nytt beslut från ambulansen, patienten ska ut nu!!

• Pedalerna gick att böja till sidan, patienten kom loss 



Hur gick det med personerna i V 90?

• Ett barn hade en sprucken mjälte, upptäcktes på sjukhuset, vila i fyra veckor

• Alla helt återställda

• Hunden avlivades på djursjukhuset


