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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.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Detta gäller även lågspänning!!I Norge undersöker man elektriker med en annan infallsvinkel och vet att strömgenomgång kan ge verk mm



Byte av säkring, trasig propphuv
En person höll i ett räcke samtidigt som han tog i en 
propphuv som var trasig på ovansidan.
=> Strömgenomgång, bestående förmaksflimmer















Anställda vid Sandvik har detta kort med sig för att få vård.
Källa: Lars Skoglund, Elchef Sandvik



www.internetmedicin.se





Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Enligt Elsäkerhetsverkets statistik, sedan1898, har 2273 personer omkommit på grund av elektrisk ström. Antalet omkomna under 2000-talet är i medeltal cirka 4 personer per år. Dödsolyckorna är nästan lika fördelade mellan högspänning och lågspänning.Vanligast är att personer omkommer av de skador de får när ström passerar igenom deras kropp - så kallad strömgenomgång. De dödsfall som inträffade under 2017 orsakades av strömgenomgång. Dödsfall orsakade av en ljusbåge är numera ovanligt. Senast en person omkom i en ljusbågsolycka var 2007 och innan dess får man gå tillbaka till 1997 för att hitta en ljusbågsolycka med dödlig utgång.





EU-direktiv

Elsäkerhetslagen
2016:732

Elsäkerhetsförodningen 2017:918 Elmateriel-
förordningen
SFS 1993:1068 j.ä

Starkströmsanläggning
ELSÄK-FS 2008:1-3 j.ä

Elektrisk utrustning
föreskrifter
ELSÄK-FS 2016:1

Elinstallationsföretag 
ELSÄK-FS 2017:2-4 

Elinstallationsreglerna
SS 436 40 00
SEK HSP-handbok 438

Lokala anvisningar
Bransch standarder
Brandförsäkringsvillkor (EN)
IBH  AMA  AB04  ABT06  ABK09

EU

Riksdagen

Regeringen

Elsäkerhets-
verket

Civilrätt

Ellagstiftning

Systematiskt arbets-
Miljöarbete
AFS 2001:1
ELSÄK-FS 2006:1

ESA / EvA/ SSG4500Maskiners elutrustning
SS-EN 60 204-1SEK

Tillverkarens anvisningar

Arbetsmiljölagen
AML 1977:1160

Arbetsmiljö-
verket

Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om 
maskiner 
AFS 2008:3

Arbetsmiljö-
förordningen
SFS 1977:1166 j.ä

SS-EN 50 110-1



Arbetet fortsätter!

Norge har en annan syn!

Magnus Persson
magnus.persson@mpelkonsult.se
Tel. 0708-170646
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