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PM – Tillvägagångssätt vid tillbud  1   eller vådaskjutning med personskada under   
skjuttävling samt övriga olycksfall relaterade till skytteverksamheten

Tillbud såsom:

Skott före kommandot ”Eld” och skott efter kommando ”Eld upphör”. Här bestämmer den 
aktuella tävlingsledningen på plats om eventuell påföljd, (diskvalificering, poängavdrag etc.).

Om det avlossade skottet/skotten på något sätt, direkt eller indirekt, träffar/rikoschetterar på 
person/personer och personskada uppstår (fysisk och/eller psykisk) skall tävlingsledningen 
eller annan person2 som bedömer skadan/skadorna som akuta kontakta ambulans samt 
därefter polis. Vid larmning till SOS Alarm (112) kan man även begära att polis skall komma 
till platsen.

Platsen där händelsen inträffat skall ej beträdas ytterligare, varken av tävlande eller åskådare, 
vapnet/vapnen skall ligga kvar på platsen och tävlingsledningen skall i bästa möjliga mån 
sörja för eventuell avspärrning. Platsen för händelsen är nu brottsplats3 tills polisens utredning 
är klar. Alltså skall EJ ”Patron ur” göras eller vapnet tas om hand av någon innan polisen 
anlänt.

Tävlingsledningen skall, efter att ha ombesörjt akut omhändertagande av eventuellt skadad(e) 
person/personer, insamla namn och personuppgifter samt telefonnummer till personer som var 
i den skadades omedelbara närhet. Dessa uppgifter lämnas till polisen. När polis anländer 
samverkar tävlingsledningen med denne så att vapnet tas om hand på adekvat sätt.

Beroende på hur allvarlig incidenten var bestämmer tävlingsledningen om tävlingen upphör 
eller fortskrider.

Innan tävlingen avslutas skrivs en incidentrapport där datum, händelsebeskrivning (försök att 
vara så utförlig som möjligt), åtgärder på plats, namn och personuppgifter på inblandade 
(både skadad/skadade samt vittnen). Denna incidentrapport skall skickas in till Kretsen. 
Sedvanlig sekretess råder. 

Tillbud vid invägning:

Den som kontrollerar vapnet vid invägning skall vara utbildad vapenkontrollant. Vapnet skall 
vara tömt på ammunition med magasinet urtaget och lämnas över med isatt propp/bricka. Det 
är skyttens ansvar att vapnet är i angivet skick. 

1 
Tillbud: olyckshändelse som ej medfört personskada. (svenska akademins ordlista)

2  Person som är vittne till händelsen.

3 Rättegångsbalken 1942: 740, 23 kap. 1 §.
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Om skott avlossas och personskada (både fysisk eller psykisk) ej inträffar bestämmer 
tävlingsledningen påföljd. Skulle däremot personskada inträffa så agerar man som tidigare 
angivits. Ambulans och polis tillkallas via SOS alarm (112).

För att kunna erhålla ersättning från försäkringsbolag krävs en polisanmälan och kopia på 
denna skall bifogas vid kontakt med försäkringsbolaget. 

Ambulansens och polisens dokumentation: 

Enligt Hälso– och sjukvårdslagen 1982:763 skall det skrivas en journal1 på varje patient och 
denna handling följer patienten under hela sjukhusvistelsen, och även resten av livet. I den 
dokumenteras samtliga vitala parametrar och även en utförlig händelsebskrivning av det som 
inträffat.

Polisen dokumenterar på ett liknande sätt, detta enligt Polislagen 1984:378. Samverkan med 
andra berörda parter, i detta fall ambulansen, så är det lagstadgat med samverkan vilket kort 
innebär att polisen pratar med ambulanspersonalen och stämmer av sina egna uppgifter så att 
polisrapporten blir korrekt.

Övriga olycksfall

Olycksfall under tävling, övning eller annan skytterelaterad verksamhet täcks av Svenska 
pistolskytteförbundets försäkring i IF. Förbundet har en ansvarighetsförsäkring samt en 
kollektiv olycksfallsförsäkring.  Anmälan görs snarast på tfn nr: 020-56 56 56. En detaljerad 
förklaring vad som täcks under försäkringen finns att läsa i Skjuthandboken, sid 155-156, 
bilaga 2. Även i dessa fall är korrekt dokumentation mycket viktig, använd gärna
”Incidentrapporten”. 

Antaget av Kretsstyrelsen vid sammanträde 2007-02-06

1 Patientjournallagen. (SFS 1985:562)
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Incidentrapport

Datum & klockslag: _____________________

Beskriv händelseförloppet

Personuppgifter skadad person: namn, personnummer, adress & telefonnummer.

Personuppgifter vittnen: namn, personnummer, adress & telefonnummer.

Övriga uppgifter av betydelse.


