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Abstrakt 

Bakgrund. Denna magisteruppsats från specialistsjuksköterskeprogrammet i 

akutsjukvård är en pilotstudie som görs på uppdrag av Centrum för 

Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA). Allvarlig 

händelse är en händelse där resurser behöver omfördelas, ledas och användas på ett 

särskilt sätt. Internationella erfarenheter visar att beredskap inför allvarlig händelse 

är ett förbättringsområde. Nationella erfarenheter pekar på kommunikation samt 

introduktion av nyanställda som områden för utveckling. Vid allvarlig händelse 

engageras flera olika verksamheter som måste samverka, något som tidigare 

erfarenheter och forskningsresultat har visat vara svårt. Övning kan förbereda 

personal i att hantera olika händelser, samt förbättra samverkan vid verklig 

händelse. Digital simuleringsövning bidrar med ett effektivt sätt att lära sig genom 

att utförandet sker i en säker miljö. Syftet med pilotstudien är att kartlägga 

genomförandet och upplevelsen av övningar inför allvarlig händelse inom 

larmkedjan i ett län i södra Sverige. Metod. Den valda designen var 

tvärsnittsstudie. Datainsamlingen utfördes genom en enkätundersökning. Urvalet 

skedde med hjälp av CISA:s styrgrupp genom bekvämlighetsurval. Totalt 108 

respondenter svarade, av dessa exkluderades nio på grund ut av totalt eller partiellt 

(>30%) bortfall. Analys av deskriptiv och analytisk statistik skedde i SPSS version 

25. En tematisk innehållsanalys utfördes på fritext svaren. Resultat/Slutsats. 

Deltagarna som arbetar inom larmkedjan övar i olika omfattning baserat på vilken 

verksamhet de tillhör samt om de har en ledningsroll eller ej. Verksamheterna 

samövar inför allvarlig händelse men tenderar att samöva prehospitalt alternativt 

intrahospitalt. En övervägande majoritet upplever att det övas för sällan. Övningarna 

upplevs generellt som meningsfulla av deltagarna. Realism, mängdträning samt tid 

till övning identifieras som förbättringsområden. Mer forskning behövs inom 

området. Förslagsvis med lika stora grupper av representanter från verksamheterna 

för att kunna dra säkrare slutsatser kring resultatet samt därmed gynna den enskilda 

patienten genom att öka samhällets beredskap inför allvarlig händelse. 
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Abstract 

Background. This master thesis from the nurse specialist program in emergency 

care is a pilot study conducted on assignment of Center for interprofessional 

collaboration and artel within emergency care (CISA). Major accidents or disasters 

are events where resources need to be redistributed, lead, and used in a specific 

manner. International experience shows that preparedness for major accidents or 

disaster is an area in need of improvement. National experiences point out 

communication and introduction of new employees as areas of improvement. A 

major accident or disaster involves multiple functions, that within this extreme 

situation need to cooperate, something that past experiences have shown to be 

difficult. Exercise can prepare personnel in dealing with different situations, as well 

as improve cooperation in real events. Digital simulation exercises contribute as an 

effective way to learn in a safe environment. Aim of the study was to map how 

exercises for major accidents are implemented and experienced within the 

emergency response system in a county in southern Sweden. Method. The chosen 

design was a cross-sectional study. The data collection was conducted through a 

survey study. The sample was collected with the help of CISA’s control group 

through convenience sample. The study got a total of 108 participants, of these 

participants nine were excluded because of total or partial (>30%) non-completion. 

Analysis of descriptive and analytic statistics was carried out in SPSS v.25. A 

thematic content analysis was conducted on the free text answers. 

Results/Conclusion The participants that work within the emergency response 

system exercise to different extents based on which unit within the emergency 

response system they belong to as well as if they have a management role in case of 

a major accident or not. The units corporate for major accidents but tend to co-

exercise either prehospitally or intrahospitally. A clear majority of the participants 

agree that they practise too rarely. The exercises are generally seen as meaningful 

by the participants. Realism, amount of training and time for practice are identified 

as areas of improvement. More research is needed within the area, as a suggestion 

with equal sized groups of representatives from the different units, to be able to 

draw more certain conclusions from the result and thereby favor the individual 

patient, by increasing the readiness for major accidents or disasters in society. 

Key words 

Communication, cooperate, exercise, major accidents or disaster, cross-sectional 

study. 
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1 Inledning 

Titeln ”beredskapen är allt” eller ”the readiness is all” kommer ifrån Shakespeares 

Hamlet (Shakespeare, 1997). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

har även använt ”the readiness is all” som titel på en film vilken handlar om att vara 

beredd på allt (MSB, 2011).  

Allvarlig händelse per definition är ej preciserat till exakt händelse utan är ett 

samlingsnamn. För sjukvården betyder detta händelser som redan är eller kan 

utvecklas till stor olycka eller katastrof (Nilsson & Kristiansson, 2015). Vid en stor 

olycka överstiger det akuta behovet tillgängliga resurser men genom att resurser 

omfördelas kan det normala kvalitetskravet upprätthållas (Socialstyrelsen, 2018a). 

Katastrof innebär att det akuta behovet och belastningen är så hög att trots insatta 

åtgärder kan normala kvalitetskrav ej upprätthållas (Socialstyrelsen, 2018b).  

Landstingen står inför en svår uppgift att skapa beredskap för allvarliga händelser 

eftersom hälso- och sjukvården idag är mer eller mindre konstant överbelastad 

(Nilsson & Kristiansson, 2015). Landstingen ska planera och förbereda för de 

allvarliga händelser som är mest troliga, planen ska även kunna anpassas till andra 

händelser (SOSFS 2013:22).  För att en beredskapsplan skall fungera krävs att 

personalen har kännedom om den (Socialstyrelsen, 2001). Landstingen är även 

ansvariga för att personal som ingår i den katastrofmedicinska beredskapen får 

regelbunden utbildning och övning. Planering för samverkan med övriga aktörer 

som polismyndighet och räddningstjänst ska ingå i den katastrofmedicinska 

beredskapsplanen (SOSFS 2013:22). En välfungerande beredskap kräver 

medvetenhet, ansvar och kunskap. Ett sektorsövergripande perspektiv ger den 

synergi som krävs för att på ett framgångsrikt sätt kunna hantera allvarliga händelser 

(Prop. 2007/08:92).   

Denna magisteruppsats är en pilotstudie för Projekt Tabletop. Intresset och 

erfarenhet av ämnet grundar sig i kris- och katastrofberedskap på akutmottagning. I 

egenskap av blivande specialistsjuksköterskor i akutsjukvård skrivs denna 

pilotstudie för att få fördjupade kunskaper men i det större perspektivet idka 

utvecklingsarbete inom akutsjukvården. Specialistsjuksköterskan ska enligt 

kompetensbeskrivningen kunna initiera och driva både förbättrings- och 

utvecklingsarbete inom akutsjukvård. Men även kunna leda och stötta kollegor samt 

omhänderta patienter när behovet överstiger tillgängliga resurser så som vid 

allvarlig händelse (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017).   

 

Projekt Tabletop startades år 2016 och är ett internationellt projekt med syftet att 

etablera ett webbaserat krissimuleringscentrum. I detta simuleringscentrum skall 

studenter och olika aktörer inom larmkedjan kunna genomföra digitala övningar 

inför allvarlig händelse med realistiska scenarier. I föreliggande pilotstudie har en 

kartläggning gjorts över hur övning inför allvarlig händelse genomförs inom ett län i 

södra Sverige. Denna pilotstudie och enkät (bilaga 1) kommer ligga till grund för 

vidare utveckling av Projekt Tabletop eventuellt i form av en nationell kartläggning.   
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2 Bakgrund 

I föreliggande studie definieras larmkedjan; SOS Alarm, ambulans, polis, 

räddningstjänst, akutmottagning, verksamhetsområdena anestesi och operation, 

intensivvårdsavdelning (IVA) samt länsstyrelsen. De olika myndigheterna och 

aktörer inom larmkedjan benämns synonymt med verksamheter. Termen landsting 

används synonymt med region då referenslitteraturen fortfarande använder termen 

landsting. 

2.1 Internationella erfarenheter inom Europa 
Inom de 27 länder i Europeiska unionen har en tredjedel godtagbar nivå av 

beredskap men insättande av förbättringsåtgärder krävs på sjukhusen (Djalali, et al., 

2014). Av 15 italienska sjukhus påvisades att 12 hade otillräcklig beredskap för 

allvarlig händelse (Ingrassia, et. al., 2016).  Enligt Mounier-Jack, Jas och Coker 

(2007) är beredskapen inom Europa inkonsekvent vid pandemier, till exempel en 

influensapandemi. Europa har en hög beredskap för denna typ av händelse, dock 

råder det olikheter mellan länderna och vissa frågor står olösta exempelvis 

vaccinering och distrubtion av antivirala läkemedel.  

Vid en kartläggning av samtliga landsting i Finland påvisades att beredskapen 

behövde förbättras för att kunna hantera allvarlig kemikalieolycka på ett godtagbart 

vis (Jama & Kuisma, 2016). För att öka kompetens och beredskap är nationell 

planering, övning och evaluering av personal som förväntas svara till händelser med 

kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen (CBRNE) och 

andra allvarliga händelser av stor vikt (Linney, Kernohan & Higginson, 2011). 

Brandrud et al. (2017) identifierade fyra delar för framgångsrik hantering av 

allvarlig händelse. Dessa var hög beredskap och kompetens som baseras på 

kontinuerlig planering och utbildning, välutvecklad krishantering och ledarskap 

baserad på kunskap, tillit, information och datainsamling, befogenhet genom 

multiprofessionellt nätverk och förmågan att improvisera baserat på struktur och 

kompetens. Framförallt är kontinuerlig teamträning, utvärdering och utbildning 

viktigt för att öka kompetens och beredskap inför kommande allvarliga händelser. 

Linney, et al. (2011) beskriver att vid utbildning av personal inom hälso- och 

sjukvården bör det ingå medvetenhet, riskbedömning, beredskapsplan, hantering av 

resurser, material, utbildning och övning på tecken och symtom från CBRNE 

ämnen, respons och kommunikation, ledning, transport och återhämtning. 

2.2 Nationella erfarenheter 
Diskoteksbranden i Göteborg ägde rum år 1998 då en brand bröt ut i makedoniska 

föreningen där ca 390 ungdomar befann sig. De organisatoriska problem som 

identifierats under denna insats innefattar felaktig information om lokalisation, 

omfattning och händelseförlopp. Vilket ledde till för få sjukvårdsresurser initialt. På 

tre av fyra akutsjukhus utlöstes aldrig katastroflarmet. Erfarenheter som tillgodoses 

är att hellre utlysa förstärkningsläge vid misstänkt allvarlig händelse för att sedan 

avlysa det än att utlysa katastroflarm för sent. Sjukhusens säkerhetsavdelningar bör 

planera för hur man skall hantera en omfattande tillströmning av anhöriga i samband 

med stora olyckor och katastrofer (Kulling & Riddez, 2001).  Nilsson et al. (2013) 

undersökte den svenska sjukvårdens respons och koordinering av brännskadevård 
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genom simuleringsövning. Simuleringsövningen innefattade händelse med 

masskadesituation med brännskadade patienter. Det konstaterades att en stor del av 

det svenska sjukvårdssystemet skulle bli engagerat vid allvarlig händelse med 

brännskadade. Den nationella katastrofmedicinska planeringen bör även omfatta 

internationell hjälp (Nilsson, et al., 2013). Vid utvärdering av simuleringsträning i 

katastrofhantering återfanns brister i kommunikation, både muntligt och 

dokumentation samt i introduktion av ny teammedlem (Rüter, Örtenvall & 

Vikström, 2007). 

2.3 Katastrofmedicinsk beredskap, lagar och författning 
Katastrofmedicinsk beredskap definieras av socialstyrelsen i SOSFS 2013:22 i 2 kap 

1§ enligt ”beredskap att bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera följderna 

vid allvarlig händelse”, där allvarlig händelse syftar till en ”händelse som är så 

omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på 

särskilt sätt”. Exempel på allvarliga händelser från Socialstyrelsens termbank är; 

transportolyckor, explosioner, bränder, utbrott av allvarlig smitta, spridning av 

farliga ämnen, infrastrukturstörningar, publika evenemang, statsbesök samt 

psykosocial påverkan på samhället (Socialstyrelsen, 2018c).  

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står det beskrivet att landstingen ska se 

till att katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Landstingen ansvarar för 

sjukvårdens katastrofberedskap såväl i fred som vid höjd beredskap. Regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer får ta beslut om behov av 

katastrofmedicinska insatser behövs ur ett nationellt perspektiv. Katastrofmedicinsk 

beredskap (SOSFS 2013:22) beskriver att varje landsting skall ta fram en 

katastrofmedicinsk beredskapsplan, som skall innehålla hur larmkedjan inom Hälso- 

och sjukvården aktiveras, vem inom Hälso- och sjukvården som skall leda och 

samordna vid allvarlig händelse och om behov finns vilka andra aktörer som skall 

ingå i samverkan. I det egna landstinget skall det finnas planering för samverkan. 

Personal måste ha kännedom om verksamhetens katastrofmedicinska 

beredskapsplan för att den skall vara genomförbar (Socialstyrelsen, 2001). För att 

upprätthålla den katastrofmedicinska beredskapen skall plan finnas för vilka 

kvalifikationer personalen skall ha. Det gäller både teoretisk och praktisk kunskap, 

planering för regelbunden utbildning och övning för personalens vidareutbildning 

och kompetensutveckling (SOSFS 2013:22).  

2.4 Vägen genom larmkedjan 
Specialistsjuksköterskan i akutsjukvård ska arbeta för en fungerande samverkan 

inom ett tvärprofessionellt team och även föra en god kommunikation med övriga 

verksamheter inom larmkedjan för ett säkert omhändertagande av drabbade 

patienter (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017). 

Inom alla verksamheter i larmkedjan finns personer med ledningsroll. Denna roll 

kan innebära ledningsroll lokalt, regionalt eller över en verksamhet i rollen som 

enhetschef eller likande. Lokala ledningsroller är exempelvis sjukvårdsledare på 

skadeplats eller driftansvarig sjuksköterska på akutmottagningen. Regionalt 

ledarskap innehas av regional tjänsteman i beredskap (TiB) eller Regional läkare i 
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beredskap (RLB). Ledarskap på nationell nivå är Socialstyrelsen eller regeringen. 

Även inom övriga verksamheter inom larmkedjan finns ledarroller som leder sina 

verksamheter och samverkar med övriga aktörer (Nilsson & Kristiansson, 2015).  

Larmkedjan startar med att en person ringer till SOS Alarm (MSB, 2018a; Ahl, 

Nyström & Jansson, 2006). Personen som ringer SOS Alarm kan inte hantera 

situationen själv utan behöver hjälp från någon annan (Ahl et al., 2006). 

Huvuduppgiften för SOS Alarm är att svara på nödnumret 112 (Nilsson & 

Kristiansson, 2015). Vid detta samtal bör operatören vara lyhörd för att kunna 

identifiera eventuella avvikelser och varningssignaler, för att bedöma om händelsen 

kan vara av större hot än vad den inringande förmedlar (MSB, 2018a). SOS Alarm 

ansvarar för ut alarmering av resurser och därefter blir SOS- operatörens roll att 

inhämta och vidarebefordra information till berörda verksamheter (Nilsson & 

Kristiansson, 2015). Efter att SOS- operatören fått information om vad och var 

olyckan inträffat bör fokus riktas mot personen som ringt SOS Alarm. Information 

om vilka åtgärder som personen kan utföra i väntan på räddningspersonal och hur 

denne kan avstyra att fler personer skadas (Johnsson & Svensson, 2014). Väntan på 

hjälp kan upplevas som lång och att vara ensam medför känslor som rädsla och oro 

(Ahl et al., 2006). Men vetskapen av att hjälp är på väg kan också skapa en känsla 

av trygghet och säkerhet (Ahl & Nyström, 2012). 

Räddningstjänsten ska bidra med första hjälpen-insatser och förflytta människor till 

säker plats (MSB, 2018a). Vid första hjälpen insatser har räddningspersonal 

begränsat med material och måste därför använda sig av syn, hörsel och känsel för 

att undersöka eventuella skador. För den drabbade innebär detta att 

räddningspersonal måste komma nära vilket kan vara precis det som den drabbade 

behöver för att kunna göra sig hörd (Elmqvist, Brunt, Fridlund & Ekebergh, 2010).  

Polisen har i uppdrag att skydda allmänheten och att avbryta pågående dödligt våld 

(MSB, 2018a), men även att identifiera och registrera drabbade (Nilsson & 

Kristiansson, 2015). För både räddningstjänst och polis kan väntan på 

ambulanssjukvården kännas lång. De arbetar efter ett systematiskt arbetssätt och gör 

vad de kan för att hålla drabbade vid liv. Vetskapen att ambulanspersonal är på väg 

ger en känsla av trygghet och möjliggör hantering av situationen (Elmqvist et al., 

2010).   

 

Sjukvårdens ansvar på skadeplats är att etablera sjukvårdsledning (Nilsson & 

Kristiansson, 2015; MSB, 2018a), rädda liv, leda och samverka med övriga aktörer 

på plats, utföra prioritering av skadade och försöka säkerställa en plats för 

avtransport där patienten senare kan bli hämtad på för vård på sjukhus. Rädda liv 

gäller även polis och räddningstjänst (MSB, 2018a). I särskild sjukvårdsledning på 

skadeplats ingår sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. Vid misstanke om 

allvarlig händelse kontaktar sjukvårdsledaren regionens TiB, som tar beslut om 

situationen klassas som allvarlig händelse eller inte och kan styra över regionens 

samlade sjukvårdsresurser. Sjukvårdsledare och TiB har kontinuerlig kontakt med 

uppdateringsrapporter om lägesbild rörande resurser, avtransporter och 

prioriteringar (Nilsson & Kristiansson, 2015). 
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Vid allvarlig händelse är akutmottagningen den enhet där belastningen initialt kan 

komma att bli som störst. Samtliga drabbade som transporteras till sjukhus kommer 

att passera akutmottagningen. Detta ställer krav på verksamhetens organisation som 

omedelbart bör ställas om till att mottaga det stora inflödet av patienter (Ekström, 

Göransson, Karlsson & Wireklint, 2014). Specialistsjuksköterskan i akutsjukvård 

skall enligt kompetensbeskrivningen kunna omhänderta en patient när behovet 

överstiger tillgängliga resurser. Kompetensbeskrivningen innefattar dessutom att 

specialistsköterskan ska kunna leda och stödja kollegor vid katastrofsituationer och 

ha kunskap om omhändertagande vid händelse av CBRNE, både prehospitalt och 

intrahospitalt (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017).  

Vanligen tar ledningsansvarig sjuksköterska emot larmet om händelsen och 

aktiverar därefter den katastrofmedicinska planen (Ekwall, 2014). Vid allvarlig 

händelse har särskild sjukvårdsledning på regional nivå till uppgift att samordna 

verksamheter prehospitalt och intrahospitalt. På lokal nivå skall särskild 

sjukvårdsledning disponera och omfördela resurser på sjukhuset så de kan möta det 

akut förändrade vårdbehovet. I första hand är det de akuta verksamheterna som 

påverkas vid ett ändrat vårdbehov, där ingår bland annat: intensivvård, anestesi och 

operation (Nilsson & Kristiansson, 2015).  

Den katastrofmedicinska planen bör ange vart de skadade skall sorteras och 

prioriteras, samt hur lokaler, resurser och personal skall förfogas. Eftersom 

inkommande patienter kan behöva akut omhändertagande organiseras flera 

traumateam eller vid resursbrist mindre akutlag, som arbetar parallellt för att hålla 

flödet uppe på akutmottagningen (Ekström et al., 2014). Anestesisjuksköterskor 

möter upp på akutmottagningen, och har i uppgift att ansvara för luftvägar, ventilera 

och sköta respirator, samt att assistera anestesiläkaren vid behov (Ekwall, 2014).  

 

Vid trauma utförs operation för att till exempel stoppa blödningar samt reparera 

strukturer eller organ i kroppen. Vid akuta behov kan operationerna ske direkt på 

traumarummet exempelvis för att stoppa livshotande blödningar eller etablera fri 

luftväg (Montan, 2014). Patienter kan komma att behöva transporteras direkt till 

operation eller IVA. Den huvudsakliga uppgiften blir att samordna resurserna så det 

blir ett flöde genom vårdkedjan (Nilsson & Kristiansson, 2015).  

 

På akutmottagningen genomförs primär och sekundär undersökning av patienten 

men för att inte missa skador görs en tertiär undersökning när patienten läggs in på 

IVA. Under vårdtiden på IVA sker fortlöpande övervakning, bedömning och 

undersökning av patienten. Eventuell svikt i andningsorgan, cirkulation, neurologi, 

njurar och koagulationssystem behandlas (Montan, 2014). 

2.5 Samverkan  
Samverkan kan definieras som den kommunikation verksamma aktörer för mellan 

varandra för att nå gemensamma mål. Lagstiftningen är olika för alla aktörer men 

gemensamt har de till uppgift att rädda liv och minska skadeverkan (Nilsson, 2014). 

Enligt förvaltningslagen skall en myndighet samverka med andra myndigheter inom 

ramen för det egna verksamhetsområdet (SFS 2017:900). Det är inte utrett hur de 

olika aktörerna ska upprätta samverkan eller vad de ska frambringa (Nilsson & 
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Kristiansson, 2015).  Samverkan innebär även att de olika aktörerna ser varandra 

som ett komplement för att gemensamt ta hand dom den drabbade på bästa sätt. 

Uppgiften skall vara tydlig och de olika aktörerna ska veta sin professionella roll 

(Elmqvist et al., 2010). 

 

För en fungerande samverkan krävs en fungerande kommunikation. God 

kommunikation är avgörande för att alla involverade myndigheter skall ha samma 

medvetenhet om situationen (Kristiansen, Johansen & Carlström, 2019). Vid 

terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm år 2017 larmar SOS Alarm initialt ut 

det som trafikolycka. Räddningstjänst och ambulans ansluter till olycksplats med 

beredskap för trafikolycka. Bara minuter efter att första larm når polisen tas beslut 

att inom polismyndigheten hantera händelsen som misstänkt terrorattentat. Tolv 

polisbilar beordrades till platsen och nationella insatsstyrkan larmades. De tre 

organisationerna delade inte samma medvetenhet kring situationen och hade inte 

samma lägesinformation (MSB, 2018b).  

 

Under pågående kris är det inte ovanligt att samverkan uteblir. De olika 

organisationerna jobbar var och en för sig inom sitt eget ansvar och anpassar sin 

organisation efter händelsen (Danielsson, Sparf, Karlsson & Oscarsson, 2015). 

Samverkan kan även involvera personer som befinner sig på skadeplatsen. 

Sjukvårdsledaren eller den medicinskt ansvarige får då avgöra om de frivilliga är 

lämpliga att vara kvar på skadeplats och hjälpa till (Nilsson & Kristiansson, 2015). 

 

När en allvarlig händelse inträffar och drabbar ett stort geografiskt område 

exempelvis stormen Gudrun kan hjälpbehovet bli så stort att berörda aktörer får 

svårt att lösa uppdraget. I normala fall hanterar enskilda, kommunala och statliga 

aktörer stora olyckor men ibland så sker händelser lokalt som påverkar andra 

kommuner, en hel region eller andra delar av landet. Konsekvensen blir en 

ledningsproblematik då de olika aktörerna endast har beslutsrätt i sin egen 

verksamhet och de olika hjälpbehoven kan stå i intressekonflikt. För att kunna 

samordna aktörer och beslut har länsstyrelsen särskilt ansvar på regional nivå. 

Länsstyrelsen har ansvar gentemot andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt 

(Fredholm & Uhr, 2011).  

Länsstyrelsen ska före, under och efter en allvarlig händelse verka för samverkan 

och gemensam inriktning (SFS 2007:825). Länsstyrelsens ansvar är att se till att 

regelbunden samverkan inom länet och med närliggande län sker (SFS 2006:942).  

Under pågående händelse skall länsstyrelsen samordna arbetet mellan kommuner, 

landsting och myndigheter, samordna information till massmedia och samhället 

samt att efter beslut från regeringen prioritera och fördela resurser både statliga och 

internationella (SFS 2006:942). Samverkan och ledning mellan myndigheter är 

avgörande för att en allvarlig händelse skall hanteras på ett säkert och strukturerat 

sätt. Därför är det viktigt att alla aktörer samverkar även under vardagliga händelser, 

att jobba likartat även vid allvarlig händelse gör att trygghet i den egna rollen ökar 

(MSB, 2014). 
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2.6 Utbildning och övning 
Mental förberedelse är av stor vikt för att hantera situationen på skadeplats. Därför 

är övningar innehållande både teoretiska och praktiska inslag viktiga. Genom att öva 

på teoretiska föreställningar av situationer och olika scenarion ökar den mentala 

förberedelsen (MSB, 2018a). Övningar skall förbereda räddningspersonal i att 

hantera olika händelser. (Kristiansen et al., 2019). Verklighetstrogenhet i valt 

scenario är viktigt (Andersson, 2016; Berlin & Carlström, 2015) och för att övningar 

ska kännas meningsfulla krävs att alla delar i övningen är realistiska (Kristiansen et 

al., 2019). Genom övning och utbildning blir de olika aktörernas roller inövade, 

kända och accepterade samt de lär känna varandra, vilket ökar samverkan vid 

verklig händelse (MSB, 2014; Kristiansen et al., 2019; Andersson, 2016). 

Småskaliga övningar är värdefulla då de lättare går att tillämpa i det vardagliga 

arbetet och leder till nära samverkan mellan olika organisationer. Medan storskaliga 

övningar ger erfarenhet att arbeta i en kaotisk situation (Andersson, 2016). 

Ostrukturerade och stökiga övningsscenarion leder till att graden av samverkan 

minskar. Resultatet blir att de olika enheterna arbetar inom den egna enheten och att 

istället för att samverka jobbar de parallellt med den egna uppgiften (Berlin & 

Carlström, 2014). När fokus vid utbildning och övning läggs på samverkan bidrar 

det till ökat lärande och upplevs som användbart vid verklig händelse. Övningar 

med klara instruktioner och tid för diskussion ökar inlärningen (Berlin & Carlström, 

2015). 

När acceptans för misstag ingår i övningen ges möjligheten att lära sig och att prova 

olika beslut och åtgärder, som vid verklig händelse ej är möjligt. Ofta är misstag 

relaterade till kommunikationsproblem. Grundläggande för inlärning är när tillfälle 

ges för att över aktörsgränserna dela erfarenheter efter avslutad övning (Andersson, 

2016; Berlin & Carlström, 2015). Detta gäller även vid övning inom beslutsfattande 

att de som övar får all information, tar beslut och därefter får återkoppling vilka 

konsekvenser beslutet hade (Lennquist, 2007; Andersson, 2016).  Viktigt är att 

övningen vänder sig till personal både med och utan ledningsfunktion (Berlin & 

Carlström, 2015; Socialstyrelsen 2001).  

2.6.1 Digital simuleringsövning  

Simuleringsövning används för att kursdeltagare skall kunna öva verkliga scenarier i 

en kontrollerad miljö. Det kan handla om basala kunskaper men även 

kompetensutveckling vilket ökar patientsäkerheten eftersom träning minskar 

undvikbara misstag (Masiello & Mattson, 2015). Simulering innebär att imitera 

(Cobuild, 2006). Simuleringsövning är ett effektivt sätt att lära sig nya kunskaper 

genom att utföra dem (Schank, Berman, & Macpherson, 1999). Simuleringsövning 

kan innebära fysisk övning med docka eller markör, men även digital övning 

(Hegland, Aalrie, Stromme & Jamvedt, 2017).  Fördelen med digital 

simuleringsövning är att miljön är tillåtande för att göra misstag, instruktören får 

detaljerad information om prestationer och kan ge utförlig feedback (Bauman, 

2012). Trots att digitala simuleringar är tidskrävande att utveckla (Ikegami et al., 

2017), blir de när de är färdiga tids- och kostnadseffektiva samt möjliggör övningar 

som är omöjliga att utföra annars (Aggarwal et al., 2010; Nehring & Lashley, 2009).  
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Vid Ebola utbrottet i Västafrika pilottestades en webbaserad utbildning, som ger 

deltagarna teoretisk utbildning och praktisk utbildning genom simulering. Ett online 

simuleringsbaserat utbildningsprogram kan anpassas till andra högrisk patogena 

sjukdomar och kan användas för att öka beredskapen för hälso- och 

sjukvårdspersonal (Menkin Smith, et al., 2018). 

Sand (2018) beskriver i sin studie om specialistsjuksköterskestudenters upplevelser 

av virtuella traumasimuleringar att denna typ av övningar ger goda förutsättningar 

för lärande, samt och att kunskaperna utvecklas genom att studenterna får använda 

sina sinnen och få ett visuellt intryck. Denna typ av övningar upplevs som ett bra 

komplement till fysiska övningar. Andra fördelar upplevdes vara att få tillgång till 

regelbunden övning, samt möjlighet att lära sig i sin egen takt och i en trygg miljö. 

2.7 Teoretisk referensram 
Ämnet vårdvetenskap är ej bunden till en profession, det är en allmän kunskapsbas 

för samtliga utbildningar inom professionell vård och akademisk utbildning.  En 

professionsneutral vårdvetenskap innebär att vetenskapen påverkar vårdandet 

genom ny kunskap och leder till nytänkande och visioner (Eriksson & Bergbom, 

2017). Fördelen med att studiens resultat förankras i professionsneutral 

vårdvetenskap är att flera olika professioner inkluderats i studien och samtliga 

professioner har i denna kontext för avsikt att omhänderta och vårda personer 

drabbade av allvarlig händelse. 

Deduktiv ansats har valts och föreliggande pilotstudie är formad efter tre 

vårdvetenskapliga begrepp; ansvar, kommunikation och meningsfullhet. Dessa tre 

begrepp återkommer i tidigare forskningsresultat, som presenterats i bakgrunden i 

föreliggande pilotstudie, och är avgörande för att larmkedjan vid allvarlig händelse 

skall fungera både vid övning och vid verklig händelse.  Frågorna i enkäten och 

syftet med frågeställningar grundas på dessa vårdvetenskapliga begrepp. 

Organisationsteorin det strukturella perspektivet valdes för att för att kunna 

diskutera och problematisera samverkan och ledarskap i resultatdiskussionen. De tre 

vårdvetenskapliga begreppen används även i avslutande reflektion och i 

resultatdiskussion.  

2.7.1 Ansvar  

Ansvar kan ses ur många perspektiv och är ett komplicerat begrepp. För att få 

förståelse för ansvar i vårdandets etik krävs att ansvar sätts i relation med 

människans yttre och inre verklighet. Det ansvar som är baserat på den yttre 

verkligheten är det ansvar som ses ur ett samhällsperspektiv, på organisationsnivå 

eller professionsperspektiv. Utgångspunkten är vad som är juridiskt och moraliskt 

rätt. Den inre verkligheten är människans egen uppfattning av ansvarighet, 

värdegrund och samvete (Wallinvirta, 2017). Ansvar ur patientens perspektiv kan 

ses som ansvar för situationen innan räddningspersonal kommit fram. Exempelvis 

när en person tvingas ta ansvar och vara förmögen att hantera en situation 

underordnas känslor som smärta. När räddningspersonal kommer på plats kan 

patienten lämna över ansvaret för hantering av situation och på så vis tillåts 

patienten att uppleva dessa känslor. Patientens prioritering skiftar från kontroll och 

oberoende till att överleva och vara beroende av räddningspersonal (Elmqvist, 
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Fridlund & Ekebergh, 2008). När det gäller räddningspersonal kan känslan vara 

likande, att vara ansvarig för en situation själv är ett stort ansvar. Till olycksplatsen 

kallas olika aktörer och alla har ett gemensamt uppdrag, att rädda liv. Att vara först 

på plats kan vara kaotiskt och innebära ansvar för människoliv. Men att få lov att 

lämna över delar av ansvaret till rätt profession leder till lättnadskänsla (Elmqvist et 

al., 2010). 

I forskningsresultat återkommer både verksamhetens ansvar men även den 

anställdes ansvar att ha kunskap och beredskap för allvarlig händelse. 

2.7.2 Kommunikation 

För att utveckling av den enskilda individen men även verksamheten ska ske krävs 

en vilja och förmåga att kommunicera. I sitt vårdande arbete använder sig 

sjuksköterskan av kommunikation och språk för att förstå patientens verklighet. 

Kommunikation som begrepp är stort och har många betydelser, exempelvis 

mänsklig kommunikation, teknik och så vidare. Kommunikationen är av stor 

betydelse mellan människor på grund av olika världsbild och vetenskapligt 

perspektiv. Kommunikation kan både skapa och lösa konflikter (Fredriksson, 2017). 

Kommunikation är även en avgörande faktor för väl fungerande samverkan, det 

handlar framför allt om kommunikation och att ha samma medvetenhet om 

situationen (Kristiansen et al., 2019). 

Begreppet kommunikation återkommer i tidigare forskning som visat på brister i 

kommunikation vid allvarlig händelse och samverkan. 

2.7.3 Meningsfullhet 

Antonovskys modell innehåller tre huvudbegrepp: begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet. En person med stark känsla av sammanhang upplever tillvaron i 

enlighet med dessa tre begrepp (Antonovsky, 2005). I föreliggande pilotstudie 

belyses meningsfullhet. 

Vid upplevelse av mening ökar motivationen att anta utmaning. Meningsfullhet 

leder till lättare hantering av en situation. Utmaningar och krav som ställs på en 

person kan vara värda att satsa på och att engagera sig i om personen upplever 

situationen som meningsfull. Innebörden av meningsfullhet är olika för olika 

människor (Antonovsky, 2005). När personal delas in i team och ges meningsfulla 

uppgifter leder det till att teamet motiveras att arbeta effektivt. Varje enskild person 

som upplever meningsfullhet och trygghet utvecklas och att ingå i ett team innebär 

att både gemensamma och personliga behov tillgodoses (Berlin, 2009). Ur 

patientens synvinkel kan meningsfullhet innebära att vara delaktig och att få lov att 

medverka (Antonovsky, 2005). När patient eller anhörig får lov att medverka i en 

situation skapar det en känsla av kontroll och skapar ett lugn (Ahl & Nyström, 

2012).  

Tidigare forskningsresultat har identifierat att deltagande i övningar inför allvarlig 

händelse bör upplevas som meningsfullt för bästa resultat. I enkätfrågorna 

efterfrågas grad av meningsfullhet i övningar inför allvarlig händelse och har med 

hjälp av begreppet meningsfullhet problematiserat och diskuterat det i 

resultatdiskussionen.  
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2.7.4 Det strukturella perspektivet 

Det strukturella perspektivet bygger på grundläggande antaganden och visar en tillit 

till rationalitet och på den formella ordningen med klara bestämda roller. Om 

ordningen ordnas på rätt sätt minskar uppkomst av problem och resultatet 

maximeras (Bolman & Deal, 2012). 

Väsentligt för strukturen i en organisation är frågorna gällande fördelning av 

arbetsuppgifter, genomförande av samordning mellan roller och enheter efter att 

ansvarsområden fastställts. Även mindre grupper gör en rollfördelning för att få 

viktiga saker gjorda. Genom att skapa specialiserade roller, funktioner och enheter 

uppdelas arbetsuppgifterna inom en organisation. Vid skapande av roller och 

enheter kan man få problem med samordnings- och kontrollproblem, så kallat 

suboptimering. Suboptimering innebär att enheter fokuserar på egna prioriterade 

uppgifter och kan ej se till det större uppdraget. För att undvika detta används 

metoder för att samordna individuella insatser och gruppinsatser men även 

sammankoppla lokala initiativ och organisationens större mål (Bolman & Deal, 

2012).  

Samordning kan vara vertikal eller lateral. Till den vertikala samordningen hör den 

formella befälsordningen och laterala samordningsformer är via möten, kommittéer, 

samordningsroller och nätverk. Strukturella dilemman innebär de problem som 

chefer ställs inför, att finna ett system som samordnar roller och relationer pågår 

konstant (Bolman & Deal, 2012).  

När organisationens mål och rollerna ej är tydligt beskrivna leder det till att 

anställda inte vet vad de förväntas göra. Detta skapar problem på grund av att 

anställda formar sin egen roll. Alltför självständigt arbete leder till att den enskilde 

individen eller gruppen upplever avsaknad av stöd. Det kan även bli problem om 

roller och mål är beskrivna för tydligt, då det leder till att anställda följer 

arbetsbeskrivningen och bortser från kvalitén och kreativiteten minskar. Gruppens 

prestation är beroende av att medlemmarna är medvetna om roller och struktur. Den 

struktur som skapas under pågående arbete kan både vara positiv eller negativ för 

effektiviteten. Vid enkla arbetsuppgifter är ofta strukturer baserade på hierarki det 

bästa alternativet. Medan vid komplexa uppgifter kräver ofta laterala 

samordningsformer (Bolman & Deal, 2012). 

2.8 Problemformulering 
Vid vardagens utmaningar vet larmkedjans aktörer vad som krävs för att uppnå 

resultat. Detta kan ställas till sin spets när avvikande händelser sker. Landstingen är 

enligt socialstyrelsen ansvariga att presentera en katastrofmedicinsk beredskapsplan. 

Hälso- och sjukvårdens katastrofmedicinska beredskapsplan skall innehålla hur 

larmkedjan aktiveras, vem skall leda och samordna vid allvarlig händelse och om 

behov finns vilka andra aktörer skall ingå i samverkan. Erfarenheter från Sverige 

och utomlands visar på kompromissad samverkan vid verkliga händelser och 

övningar. Kommunikationen är nyckeln för att samverkan ska fungera samt att 

organisationerna bör dela samma medvetenhet om situationen. Forskningsresultat 

kan även påvisa brist på meningsfulla utbildnings- och övningstillfällen inom 

området allvarlig händelse. 
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Genom övning och utbildning blir de olika aktörernas roller inövade, kända och 

accepterade. Övningar innehållande både teoretiska och praktiska inslag är viktiga, 

genom att öva på teoretiska föreställningar av situationer och olika scenarion för att 

öka den mentala förberedelsen. Datasimuleringar möjliggör övningar som annars 

kan vara omöjliga att utföra.  

 
Specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård skall enligt kompetensbeskrivningen 

kunna omhänderta en patient när behovet överstiger tillgängliga resurser, så som vid 

allvarlig händelse, därmed anses genomförandet av denna studie relevant för vår 

profession. I vilken en kartläggning över hur aktörer inom larmkedjan utbildas och 

övar inför allvarlig händelse i ett län i södra Sverige. Föreliggande pilotstudie 

kommer ligga till grund för vidare utveckling av Projekt Tabletop och på så vis 

förbättra beredskapen inför framtida allvarliga händelser. Projekt Tabletop ämnar 

göra övningar inför allvarlig händelse mer lättillgängliga.  Vilket kan anses viktigt 

då det förmodas kunna öka de olika aktörernas kunskaper om samverkan samt att 

genomförandet av insatser vid allvarliga händelser förbättras. Detta är av vikt för 

samtliga aktörer inom larmkedjan, och i förlängningen för Sveriges befolkning som 

beredskapen ämnar skydda. Den enskilde patienten gynnas av övningar inför 

allvarlig händelse både inom enskild verksamhet men även övning i samverkan, 

kommunikation och ledning eftersom övningar ökar kunskap och beredskapen inför 

verklig händelse. Vilket leder till bättre och effektivare omhändertagande.  

 

2.9 Syfte 
Syftet med pilotstudien är att kartlägga genomförandet och upplevelsen av övningar 

inför allvarlig händelse inom larmkedjan i ett län i södra Sverige. 

2.10 Frågeställningar 
Hur övar de olika verksamheterna inom larmkedjan för allvarlig händelse och hur 

ofta hålls övningarna? 

Samövar de olika verksamheterna inom larmkedjan för allvarlig händelse och vilka 

verksamheter ingår i samövningar? 

Till vilken grad upplevs övningarna inför allvarlig händelse som meningsfulla?  

3 Metod 

3.1 Design 
I enlighet med Henricson (2017a) skapades studiens struktur genom användande av 

en deduktiv ansats och valda teorier testades genom frågeställningar. Enligt Polit 

och Beck (2018) startar ofta kvantitativ forskning med en teori och en förförståelse, 

en deduktiv ansats.   

Vald forskningsdesign var tvärsnittsstudie och efterfrågan var variation av 

organisationer inom larmkedjan. En tvärsnittsstudie studerar endast relationer bland 

variabler och används för att finna samband (Bryman, 2018). Enligt Kristensson 
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(2014) avbildas verkligheten vid mättillfället och tvärsnittsstudier är den vanligaste 

formen av kvantitativa studier. Datainsamlingen har skett parallellt vilket innebär att 

det ej finns någon tidsmässig relation mellan variablerna, vilket enligt Bryman 

(2018) innebär att variablerna ej kan manipuleras. 

3.2 Urval 
I föreliggande pilotstudie användes bekvämlighetsurval. Vilket innebär att 

lättillgängliga personer från ett visst sammanhang valdes ut (Kristensson, 2014). 

Projekt Tabletop är ett större forskningsprojekt tillhörande CISA och för att få ett 

representativt urval till pilotstudien togs hjälp av styrgruppen. CISA är en 

forskargrupp som driver forskning kring interprofessionell samverkan och sambruk 

inom akut vård (CISA, 2019). CISA:s styrgrupp bestående av verksamhetschefer 

från larmkedjans alla verksamheter inklusive länsstyrelsen erhöll ”informationsbrev 

till verksamhetschef” (se bilaga 2a) om studien. Varje verksamhetschef ombads att 

skicka ut “informationsbrev till deltagare” (se bilaga 2b) till alla anställda som 

omfattades av i informationsbrevet angivna inklusionskriterier. För att få en 

spridning över personer med och utan ledningsfunktion vid allvarlig händelse och 

för att ha en överblick över deltagare/verksamhet ombads deltagarna att maila i 

informationsbrevet angiven mailadress. Mailet skulle innehålla arbetsplats och 

eventuell ledningsroll. Målet var att de 25 första som mailade sitt intresse för 

deltagande i studien från varje verksamhet ut skulle tas ut och att totalt antal 

deltagare i studien skulle vara cirka 200 stycken. Urvalet har gjorts med syfte att 

visa erfarenheter av övningar inför allvarlig händelse inom hela larmkedjan. 

Inklusionskriterier för deltagare i studien var: anställda på respektive enhet som 

ingår i larmkedjan för katastrof. Innefattande: SOS operatörer, ambulanspersonal, 

poliser som har yttre tjänst, heltidsbrandmän, personal med anställning på 

akutmottagning, anestesiklinik, operation, eller intensivvårdsavdelning samt 

länsstyrelsen.  

3.3 Datainsamling 
Kartläggningen genomfördes med hjälp av en egenformulerad enkät vilken var 

designad för att insamla information om förekomsten, frekvensen och 

genomförandet av övningar inom larmkedjan. Tvärsnittsstudier innehåller enkäter 

som i första hand är kvantitativa (Polit & Beck, 2018).  

Vid utformning av enkäten togs inspiration från en nationell studie i antalet frågor, 

upplägg och vilken variation av frågor (Persson & Uppstu, 2014). Frågorna ställdes 

för att svara på syftet och sattes samman. Enligt Trost och Hultåker (2016) används 

ofta olika sorters frågor, sakfrågor, attityd- eller åsiktsfrågor och tabellariska frågor i 

en enkät. Enkäten innehåller övervägande sakfrågor och enstaka åsiktsfrågor.  

Möte genomfördes med statistikverkstaden på Linnéuniversitetet för att få råd och 

hjälp med enkätens utformning, så att frågorna ur ett statistiskt perspektiv gick att 

analysera. Innan utskick pilottestades enkäten genom att CISA:s vetenskapliga råd 

och CISA:s styrgrupp innehållande chefer från alla verksamheter i larmkedjan fick 

svara på enkätfrågorna. Därefter har återkoppling givits varpå enkäten justerades. 

En justering som gjordes efter återkoppling var att benämningen katastrof ändrades 
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till allvarlig händelse. Allvarlig händelse är ett begrepp som används av alla 

verksamheter inom larmkedjan.  

En webbenkät skapades och distribuerades med hjälp av 

https://www.webbenkater.com. Hemsidan valdes då de har en integritetspolicy och 

garanterar att de vidtagit nödvändiga åtgärder för att upprätthålla 

dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 32 (Enuvo, 2018). Vid första 

datainsamling skickades enkäten ut den 21 februari, påminnelse skickades den 28 

februari och avslutades 6 mars. Då hade endast 36 deltagare hört av sig och 30 av 

dessa har slutfört enkäten. Förlängning av datainsamling gjordes 7 mars, 

påminnelser skickades den 14 mars och ny deadline var 20 mars. Vid andra deadline 

var 48 enkäter slutförda varpå tiden för datainsamling förlängdes en sista gång med 

start den 21 mars, påminnelse skickades 26 mars och enkäten avslutades 1 april. 

Alla påminnelser skickades till verksamhetschefer, som i sin tur påminde sina 

anställda. 

Enkäten är en pilotenkät och kommer eventuellt att skickas ut för en nationell 

kartläggning av Project Tabletop. 

3.4 Dataanalys 
Den totala svarsfrekvensen uppnådde 108 deltagare. Nio deltagare exkluderades på 

grund av totalt eller partiellt (>30%) bortfall. Inkluderade respondenter blev 99 

(n=99) av dessa skapades två grupper för analys av kvantitativa data baserat på om 

respondenten arbetade i en prehospital verksamhet, eller en intrahospital verksamhet 

inom larmkedjan för allvarlig händelse. Prehospital grupp innehåller; SOS Alarm, 

Ambulans, Räddningstjänsten, Polisen och Länsstyrelsen. Intrahospital grupp består 

av; Akutmottagningen, Anestesi, Operation och IVA.   

Data från enkäterna matades in i statistikprogrammet SPSS, statistical package for 

the social sciences version 25. För att rådata skulle kunna användas maximalt i 

denna kvantitativa studie användes både deskriptiv och analytisk statistik i enlighet 

med Billhult (2017a). I den analytiska statistiken drogs slutsatser ur data och 

samband beskrevs.  Genom en sambandsanalys kan likheter beskrivas (Billhult, 

2017a). Polit och Beck (2018) beskriver deskriptiv analys och menar att det 

huvudsakliga målet är att på ett träffsäkert vis avspegla frekvensen av hur ofta ett 

specifikt fenomen sker. Enligt Kristensson (2014) innehåller en enkät vanligen en 

blandning av olika variabler. 

Variablerna i resultatet presenteras i faktiska nummer (n), samt medianvärde (m). 

Ett spridningsmått användes för att kunna få en överskådlig bild av spridningen 

mellan de olika variablerna.  

Mann- Whitney u test genomfördes för att mäta skillnaderna mellan prehospitala 

och intrahospitala aktörer. Mängden övningar och intervall analyserades och 

dessutom undersöktes om det är någon verksamhet som övar mer än andra samt om 

det är någon roll eller verksamhet som övar mer eller mindre än övriga. Vilket 

redovisades visuellt med hjälp av tabeller.  

 

https://www.webbenkater.com/
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Likertskala användes till sista frågan i enkäten där svaren var instämmer helt, 

instämmer i hög grad, instämmer delvis, instämmer i låg grad, instämmer inte alls 

och vet ej.  För att redovisa denna skala användes kvartiler (q) som enligt 

Kristensson (2014) innebär att observationer delas in i fyra grupper och 

spridningsavståndet anges mellan den sista värdet i den första kvartilen och sista 

värdet i den tredje kvartilen (q1-q3). 

De icke-numeriska variabler som användes kodades och angavs i antal. Enligt 

Kristensson (2014) kan de siffror som dessa svar skapar ej användas på samma sätt 

som numeriska data. De anges i antal eller procent. De numeriska variablerna 

innefattas i intervall- och kvotskala.  

 

Tematisk innehållsanalys genomfördes på fritextsvaren. Enkäten som besvarades av 

deltagarna i studien innehöll 19 frågor varav 13 flervalsfrågor med möjlighet att 

skriva ett eget svar i fritext. Frågan vad deltagarna ansåg var svårt att öva var en 

öppen fråga med endast fritextsvar. Två frågor togs ej med i denna analys, de 

efterfrågar vilken yrkesroll och vilken eventuell ledningsroll deltagaren har. 

Fritextsvar från totalt 12 frågor analyserades, fritextsvaren kategoriserades och 

placerades in i teman. Resultatet presenteras i löptext. Teman blev- introduktion av 

nyanställda - praktiska övningar - tid till planering. 

3.5 Etiska överväganden 
 Helsingforsdeklarationen är ett dokument som redogör för humanforskningens 

etiska riktlinjer. Den är allmän men har en medicinsk utgångspunkt. 

Helsingforsdeklarationen innehåller krav på forskarens kompetens och att denne 

skall vara inläst i forskningsområdet, vetenskaplig hållbarhet, informationen till 

studiedeltagarna skall vara lätt att förstå samt innehålla deltagarens rättighet att 

avbryta medverkan. Slutligen belyser deklarationen att nyttan/vinsten för deltagaren 

skall vara högre än risken/förlusten (WMA, 2018).  

Det finns fyra grundstenar i forskningsetiken, sekretess, tystnadsplikt, anonymitet 

och konfidentialitet. Uppgifter kan omfattas av sekretess- och offentlighetslagen. 

Under tystnadsplikt lyder vissa yrkesgrupper redan enligt lag, det gäller all hälso- 

och sjukvårdspersonal. Om en viss uppgift är sekretessbelagd, leder det till att det 

råder tystnadsplikt i hanteringen av uppgiften (Vetenskapsrådet, 2017).  

Anonymisering och avidentifiering innebär att kopplingen mellan enkätsvar och 

person avlägsnas, så att ingen kan koppla samman dem igen. Konfidentialitet 

innebär att man ej sprider uppgifter och att uppgifter förvaras så att obehöriga ej kan 

få tag på dem (Vetenskapsrådet, 2017). 

En etisk egengranskning utfördes innan studien genomfördes (se bilaga 3). För att 

upprätthålla sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet användes 

https://www.webbenkater.com.  Enkätsvaren extraheras från hemsidan webbenkäter 

och rådata förvaras på ett USB minne i ett låst skåp på Linnéuniversitetet. 

Författarna, handledarna samt examinatorn till denna magisteruppsats var de enda 

som hade tillgång till materialet. Föreliggande studie har skickats in (se bilaga 4) 

och fått återkoppling från etikkommittén Sydost för etisk rådgivning (EPK- 543-

2019). Informationsbrevet som skickades ut till deltagare i studien utgår ifrån 
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Helsingfors deklarationen. Informationsbrevet är lätt att förstå och klargör 

deltagarens rätt att avbryta sin medverkan i studien.    

3.5.1 Risk- nyttoförhållande  

Risk- nytto-förhållandet är en strategi som används för att skydda deltagarna i en 

studie. Analys utförs för att avgöra om nyttan studien utgör är större jämfört med 

riskerna deltagandet består av. Denna analys bör delas med potentiella deltagare för 

att de skall kunna utvärdera om deltagandet ligger i deras intresse. Deltagarnas risker 

aldrig skall överskrida den humanitära vinningen av kunskapen som genereras av 

studien. Om detta ej uppnås bör studien avbrytas. Fördelen med en kvantitativ studie 

är att studiens förutsättningar är lättare att skriva ut i förtid, och därmed kan en 

trovärdig risk- nytto-analys utföras inför studien (Polit & Beck, 2018). 

Diskussion kring risk- nytto-förhållandet genomförs, där de potentiella riskerna för 

deltagande identifieras som: tidsförlust, i den mån de besvarar enkäten. Nyttorna som 

studien bidrar till deltagarna med identifieras som: tillfredsställelsen att få bidra med 

något samhällsnyttigt, möjligtvis en större insikt i den egna organisationen och rutiner 

gällande katastrofmedicinsk beredskap, möjligheten att få bidra till ökad kunskap om 

övningar inför allvarlig händelse samt avbrott i sin normala rutin. Med denna analys 

anses det att risk- nytto -förhållandet är övervägande nytta, samt att risken med 

deltagande är minimal.  

3.5.2 Förförståelse 

Förförståelse till ämnet diskuteras, det framträder att viss kunskap inom övningar 

inför allvarlig händelse via tidigare och nuvarande tjänster finns. Det finns en delad 

uppfattning om att övningar inför allvarlig händelse är komplicerade, utmanande 

men essentiella för personal inom larmkedjan. En överenskommelse finns mellan 

författarna att frekvensen på övningar i dagsläget är för låg, synnerligen rörande 

storskaliga samverkansövningar. 
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4 Resultat 

I denna pilotstudie inkluderades totalt n=99 deltagare. För att få en översikt av 

deltagarnas yrkeserfarenhet tillfrågades de hur länge de hade arbetat inom sin 

nuvarande yrkesroll, se figur 1. Ett intressant fynd var att över hälften av deltagarna 

hade arbetat i mer än åtta år inom det aktuella yrket. 

 

Figur 1. Här redovisas samtliga deltagares yrkeserfarenhet i antal år, (n=99). 
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Deltagarna delades upp i pre- och intrahospitala verksamheter och deras 

verksamhetstillhörighet redovisas i figur 2&3. 

 
Figur 2. Här redovisas fördelningen av verksamheter som ingick i studien inom den prehospitala 

gruppen, (n=48). 

Figur 3. Här redovisas fördelningen av verksamheter som ingick i studien inom den intrahospitala 

gruppen, (n=51). 

 

4.1 Introduktion av nyanställda 
I fritextsvaren träder Introduktion av nyanställda fram som tema. Detta tema 

innebär antingen genomgång eller utbildning för nyanställda gällande 

beredskapsplan för allvarlig händelse (se figur 4). Temat delas upp i handledd 

genomgång/utbildning av beredskapsplan samt eget ansvar att genomföra digital 

utbildning och inläsning av beredskapsplan och lokala PM. Genomgång av 
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beredskapsplan hölls antingen av enhetschef, handledare eller ansvarig för allvarlig 

händelse inom verksamheten. Information och genomgång av beredskapsplan gavs 

även under arbetsplatsträff (APT). Digital utbildning och inläsning av 

beredskapsplan och lokala PM angavs som obligatoriskt. Likväl upplevdes det en 

sviktande kunskap inom området beredskapsplan och beredskapslägen bland 

kollegor.  

 

Figur 4. Här redovisas deltagarnas svar på frågorna om genomgång respektive utbildning ingår i 

introduktionen för nyanställda. 

 

4.2 Praktiska övningar inför allvarlig händelse 
Praktiska övningar är övningar inom den egna verksamheten, ledningsövningar, 

samverkansövningar och övningar i kris och stresshantering. Temat indelades i 

regelbundna övningar och realistiska övningar. Det framkom att det behövdes mer 

övningar samt att de inplanerade övningarna faktiskt blev av. Även fler 

stabsövningar och ledningsövningar för personal med ledningsansvar vid allvarlig 

händelse efterfrågades. Det upplevdes som svårt att få själva övningen 

verklighetstrogen och därmed inkludera stresspåslaget som verkliga händelser 

innefattar. Vikten av verklighetstrogna övningar och realistiska scenarion betonades. 

Övningar ansågs viktiga för att öva beredskapsplan och att tillåtas att göra fel och 

lära sig av det. Realistiska övningar behövs för att testa och öva uthållighet och 

resurser. Det krävdes ett tydligt ansvar för att praktiska övningar regelbundet skulle 

bli av. 
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Deltagarna ombads att besvara vilka typer av övning inför allvarlig händelse som 

hölls inom deras verksamheter. Seminarieövning och simuleringsövning trädde fram 

som de vanligaste övningstyperna i både den pre- och intrahospitala gruppen. Inom 

den intrahospitala gruppen var det vanligaste svarsalternativet ”vet ej” med 29 av 51 

svar. Se tabell 1. 

 

 

Vilken typ av övning 

har ni inför allvarlig 

händelse inom den egna 
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Seminarieövning och 

Digital övning 
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Totalt inom gruppen 47 

 

51 

 

Tabell 1. Här redovisas deltagarnas svar uppdelat i pre och intrahospitala verksamheter. Den totala 

svarsfrekvensen var (n=98). *-Simuleringsövning innefattar simulering med dockor och/eller markörer. 
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Deltagarna fick svara på hur ofta de övar inför allvarlig händelse. Svaren redovisas i 

tabell 2. Intressanta fynd i detta diagram är att personal med ledningsroll inom den 

prehospitala gruppen i hög utsträckning övade varje eller vartannat år inför allvarlig 

händelse, n=9 respektive n=8. Personal utan ledningsroll i den prehospitala gruppen 

visste ej hur ofta de övar i större omfattning (n=13). Den intrahospitala gruppen 

redogjorde att de övade mer sällan än var femte år (n=13), och i stor utsträckning 

visste de ej hur ofta de övar (n=28). 

 
Hur ofta övar 

ni inför 

allvarlig 

händelse inom 

den egna 

verksamheten? 

 

Prehospitala 

verksamheter 

 

  
Frekvens           Med  

ledningsroll* 

Intrahospitala 

verksamheter 

 

 
Frekvens           Med  

                       ledningsroll* 

Oftare än en 

gång per år 

0 1* 0 2* 

En gång per 

år 

2 9* 4 2* 

Vartannat år 4 8* 0 0* 

Var tredje år 1 0* 0 0* 

Var fjärde år 0 2* 0 0* 

Mer sällan än 

vart femte år 

1 2* 7 6* 

Vet ej 13 3* 21 7* 

Aldrig med all 

personal 

 

0 

 

0* 

 

1 

 

0* 

Totalt inom 

gruppen 

 
 

46 

 
 

50 

Total 

svarsfrekvens 

(n) 

                                                                                               
   96 

Tabell 2. Här redovisas deltagarnas svar uppdelat i pre och intrahospitala verksamheter, samt 

förtydligat vilka respondenter som har ledningsroll vid allvarlig händelse. (n=96). *- Personal med 

ledningsroll vid allvarlig händelse, övriga är utan/blandade. 

Svaren på hur långa övningar deltagarna hade inför allvarlig händelse inom den 

egna verksamheten presenteras i tabell 3. Här delades deltagarna upp i pre- och 

intrahospitala verksamheter samt i personal med ledningsroll och utan. I den 

prehospitala gruppen framgick det att personal utan ledningsroll i större utsträckning 

hade kortare övningar (0–2 timmar). Personal med ledningsroll hade oftare längre 

övningar, den största andelen inkluderade deltagare med ledningsroll uppgav att 

deras övningar fortgick längre än sex timmar. Hälften av den inkluderade 

intrahospitala gruppen svarade ”vet ej”, ”har aldrig deltagit” eller ”vi övar ej”. 
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Prehospitala 
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Frekvens                Med 
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Intrahospitala 

verksamheter 

 

 
 

Frekvens               Med  

                         ledningsroll* 

0-2 timmar 8 6* 9 5* 

3-4 timmar 3 5* 4 3* 

5-6 timmar 1 5* 0 0* 

>6 timmar 6 11* 0 0* 

Vet ej 2 0* 10 4* 

Vi övar ej 0 0* 1 1* 

Har aldrig 

deltagit 

0 0* 3 2* 

Totalt inom 

gruppen 

 
 

47 

 
 

42 

Total 

svarsfrekvens 

(n) 

                                                                                               
   89 

Tabell 3. Här redovisas deltagarnas svar uppdelat i pre och intrahospitala verksamheter, samt 

förtydligat vilka respondenter som har ledningsroll vid allvarlig händelse. (n=89). *- Personal med 

ledningsroll vid allvarlig händelse, övriga är utan/blandade. 

 

Vidare i den tematiska innehållsanalysen i temat praktiska övningar framkom att 

betydande andel påtalade att de ej deltagit i övningar och att verksamheten de har 

anställning inom inte övar, eller haft en övning alls de senaste 5 åren. Temat tid till 

planering visar på tidspress vid övning, svårigheter med frigörandet av tid till 

planering samt genomförande av övning. Tidsbristen inför att planera övningar och 

att få loss personal som kan deltaga i övning ses som problematiskt. I övning bör det 

även finnas tid för feedback inplanerad. Feedback och reflektion över hur det gick 

och vad som brister anses vara viktiga delar. Att få alla verksamheter att samöva 

upplevs tidskrävande.  
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4.3 Samövningar inför allvarlig händelse 
Avslutningsvis i den tematiska innehållsanalysen i temat praktiska övningar 

efterfrågas större övningar med fler aktörer och fler skadade. Samtidigt som 

övningarna ibland kunde bli för stora och därmed blev svåra att greppa. När många 

aktörer var inblandade var det svårt att samverka och det första som fallerade inom 

samverkan var kommunikationen. God kommunikation och tydlig ledarroll vid 

allvarlig händelse var viktigt för att få samverkan att fungera. Det ansågs svårt att 

öva samverkansfrågor och beslutstagande inom samverkan. Både kommunikation 

och samverkan anses vara komplicerat att öva och dessa områden är komplicerade 

även vid verklig händelse. Viktigt var att samma information kommunicerades ut till 

samtliga deltagare vid övning för att ge alla aktörer samma förutsättningar.  

Ett intressant fynd var att endast lite mer än en tiondel av de prehospitala deltagarna 

(figur 5) svarade att de inte samövar eller att de inte vet om de samövar. I den 

intrahospitala gruppen svarade nästan hälften (n=24) att de samövar, och lika många 

(n=24) svarade att de inte vet om de samövar. Figur 5&6 redogör för deltagarnas 

svar, uppdelat i pre- och intrahospitala grupper. 

 

 

Figur 5. Här redovisas de prehospitala verksamheternas svar i antal (n=48) 
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Figur 6. Här redovisas de intrahospitala verksamheternas svar i antal (n=51). 

 

Deltagarna som som svarade ”ja” på frågan om de samövade med övriga 

verksamheter (n=66) fick därefter besvara vilka verksamheter de samövar med. 

Deltagarnas svar presenteras visuellt i figur 7 & 8. Det framgår av de prehospitala 

deltagarna att de i hög grad övar med andra prehospitala enheter, med en 

svarsfrekvens på 99 (försvarsmakten som bifynd ej medräknat). Detta skiljer sig 

ifrån intrahospitala enheter som endast förekom i 21 fall bland de prehospitala 

deltagarna, se figur 7.  

 

 
Figur 7. Här redovisas de prehospitala verksamheternas respondenters svar i antal. Den analyserade 

svarsfrekvensen var (n=41) Svarsalternativet ”Vet ej” exkluderades i denna deskriptiva statistik. 
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Den intrahospitala gruppen svarade med högre frekvens att de samövade med 

andra intrahospitala verksamheter med en frekvens på 43 svar jämfört med 

prehospitala verksamheter som endast omnämndes 27 gånger, se figur 8. Ett 

intressant fynd var dock att ambulansen var det vanligaste förekommande svaret 

hos de intrahospitala deltagarna.  

 
 

Figur 8. Här redovisas de intrahospitala verksamheternas respondenters svar i antal. Den analyserade 

svarsfrekvensen var (n=22). Svarsalternativet ”Vet ej” exkluderades i denna deskriptiva statistik. 
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När deltagarna fick beskriva vilka övningstyper de hade vid samverkansövningar 

framgick att de vanligaste samverkansövningstyperna var, likt övningar inom den 

egna verksamheten, ”seminarieövning” och ”simuleringsövning” samt dessa 

kombinerade. Nästan hälften av svaren (n=49) i innefattade dock ”vet ej vilken typ 

av övning” samt ”vi övar ej/vet ej om vi övar. Se figur 9. 

 

 
Figur 9, här redovisas de samövande respondenternas (n=24) svar på vilka typer av övningar de har vid 

samövning med andra enheter inom larmkedjan för allvarlig händelse (n=97).  *- Simuleringsövning 

innefattar övning med docka och/eller markörer 
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Deltagarna svarade på hur ofta de samövar med övriga verksamheter inom 

larmkedjan. Likt övningar inom den egna verksamheten tenderade prehospitala 

gruppens personal med ledningsansvar att öva en gång per år eller vartannat år 

(n=6) respektive (n=12). En stor del av de inkluderade deltagarna (n=26) uppger att 

de inte vet hur ofta de samövar. Ett intressant fynd var att det vanligaste svaret efter 

”vet ej” inom den intrahospitala gruppen var att de samövar en gång per år (n=6). Se 

tabell 4. 

 

Hur ofta 

samövar ni 

med övriga 

verksamheter 

inom 

larmkedjan för 

allvarlig 

händelse? 

 

Prehospitala 

verksamheter 

 

  

 
 

Frekvens              Med 

                              ledningsroll* 

Intrahospitala 

verksamheter 

 

 

 
 

Frekvens              Med  

                              ledningsroll* 

En gång per 

månad 

0 0* 0 1* 

En gång per 

år 

1 6* 5 1* 

Vartannat år 4 12* 0 0* 

Var tredje år 2 0* 0 1* 

Var fjärde år 0 2* 0 0* 

Mer sällan än 

vart femte år 

0 2* 0 1* 

Vet ej 8 4* 7 7* 

Totalt inom 

gruppen 

 
 

41 

 
 

23 

Total 

svarsfrekvens 

(n) 

                                                                                               
   64 

Tabell 4. Här redovisas deltagarnas svar uppdelat i pre och intrahospitala verksamheter, samt 

förtydligat vilka respondenter som har ledningsroll vid allvarlig händelse. (n=64). *- Personal med 

ledningsroll vid allvarlig händelse, övriga är utan/blandade 
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4.4 Meningsfulla övningar 
Deltagarna fick skatta till vilken grad de stämde in på påståenden om de upplevde 

deras övningar samt samövningar som kompetenshöjande och meningsfulla (se 

figur 11). Medianvärdet i resultatet blev två (m=2) på båda frågorna rörande 

meningsfullhet, vilket visade på att deltagarna till hög grad instämde till att övningar 

inför allvarlig händelse upplevs som meningsfulla. Spridningen på svaren skiljde sig 

inte signifikant mellan den prehospitala samt den intrahospitala gruppen gällande 

övningar inom den egna verksamheten. När det gällde samövning var dock 

spridningen signifikant varierande mellan dessa två grupper (q1= 1,0 – q3= 3,0) 

samt (q1= 2,0 – q3= 4,0), vilket tyder på ett något lägre upplevelse av 

meningsfullhet vid samövningar inom den intrahospitala gruppen. 

 

Påstående Totalt  n=91 

median (q1-

q3) 

Prehospitalt 

n=46  

median (q1-

q3) 

Intrahospitalt  

n=45 

median (q1-

q3) 

P-värde 

Min verksamhet 

har god beredskap 

inför allvarlig 

händelse. 

2,0 (q1= 2,0 – 

q3= 3,0) 

2,0 (q1= 2,0 – 

q3= 3,0) 

3,0 (q1= 2,0 – 

q3= 3,0) 

0,03 

Vi övar tillräckligt 

ofta för allvarlig 

händelse. 

3,0 (q1= 3,0 – 

q3= 5,0) 

3,0 (q1= 3,0 – 

q3= 4,0) 

4,0 (q1= 3,0 – 

q3= 5,0) 

0,00 

Våra övningar 

upplevs som 

meningsfulla och 

kompetenshöjande. 

2,0 (q1= 2,0 – 

q3= 3,0) 

2,0 (q1= 2,0 – 

q3= 3,0) 

2,0 (q1= 2,0 – 

q3= 3,25) 

n.s. 

Våra samövningar 

upplevs som 

meningsfulla och 

kompetenshöjande. 

2,0 (q1= 2,0 – 

q3= 3,0) 

2,0 (q1= 1,0 – 

q3= 3,0) 

2,0 (q1= 2,0 – 

q3= 4,0) 

0,01 

Min verksamhet 

tar sitt ansvar för 

anställdas 

utbildning och 

övning inför 

allvarlig händelse. 

3,0 (q1= 2,0 – 

q3= 4,0) 

2,0 (q1= 2,0 – 

q3= 3,0) 

3,0 (q1= 3,0 – 

q3= 5,0) 

0,00 

Min verksamhet är 

EJ förberedd för 

allvarlig händelse. 

4,0 (q1= 3,0 – 

q3= 5,0) 

4,0 (q1= 4,0 – 

q3= 5,0) 

4,0 (q1= 3,0 – 

q3= 5,0) 

n.s. 

Tabell 5. Deltagarna fick svara på sex påståenden där svaren var skattade på en likertskala. 

Alternativen var skattade som följande; 1 = Instämmer helt, 2= Instämmer i hög grad, 3 = Instämmer 

delvis, 4 = Instämmer i låg grad, 5 = Instämmer inte alls, 6 = Vet ej. I analys av data exkluderades 

alternativ 6 för att få en skattningsbar skala. Här redovisas den totala medianen samt spridningen, men 

även svaren uppdelat i prehospitala samt intrahospitala enheter, samt P-värde för signifikans uträknat i 

ett Mann-Whitney test. (n=91). Ej signifikant (n.s) = P >0,05. 
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5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 
Studiens kvantitativa metod diskuteras i enlighet med Henricson (2017b) utefter 

begreppen validitet och reliabilitet.  

Design i föreliggande kvantitativa pilotstudie var tvärsnittsstudie med deduktiv 

ansats vilka valdes för att kunna avbilda verkligheten gällande övningar inom ett län 

i södra Sverige. Replikerbarheten i en tvärsnittsstudie är hög så länge val av 

respondenter, administration av enkät och analys av framkomna data beskrivs väl 

(Bryman, 2018). Kvantitativ forskningsdesign ansågs vara det som passade syftet 

bäst. Kvalitativ design hade kunnat användas om syftet var att analysera upplevelser 

och erfarenheter av övning mer ingående.  

Vid en tvärsnittsstudie kan författaren inte uttala sig om orsakssammanhang 

(Kristensson, 2014) utan kan istället yttra sig om kopplingar och samvariationer 

(Bryman, 2018).  

Bekvämlighetsurval användes och deltagare i studien valde själva om de ville 

medverka eller ej. Fördelen är att denna metod sparar tid och nackdelen med 

bekvämlighetsurval är att det finns risk för att urvalet blir skevt, om de personer 

som valts ut ej är tillräcklig representation för målgruppen (Kristensson, 2014).  

Det är svårt att beräkna bortfall då författarna ej vet hur många som fått 

informationsbrevet från sina verksamhetschefer. I informationsbreven beskrivs att 

enkäten skall skickas ut till 200 anställda. Målet var alltså att få 200 insamlade 

enkäter för att undvika ett skevt urval och för att uppnå ett representativt urval. 

Viktigt att ha i åtanke för att öka chansen för att urvalet blir representativt är att 

välja personer från flera enheter och att känna till viktiga variabler innan urvalet 

väljs ut (Kristensson, 2014).  Det finns oklarheter i hur mycket verksamhetscheferna 

påverkat sina anställda att deltaga i studien, vilket författarna till denna studie ej har 

vetskap om. Urvalet är randomiserat eftersom alla som uppfyllde studiens 

inklusionskriterier fick en inbjudan i form av informationsbrev. Bias i urvalet i 

anses såldes vara lågt.  

Fördelen med egenkonstruerade enkäter är att frågorna kan ställas specifikt för det 

område som ska studeras. Nackdelar är att frågorna kan missuppfattas och att 

frågorna ej kan sammanställas och data ej kan tolkas (Billhult, 2017b). För att 

undvika detta bokades mötet med statistikverkstaden på Linnéuniversitetet. 

Reliabilitet ser till om studiens mätinstrument tillförlitligt eller ej. Reliabilitet och 

replikerbarhet hör ihop, replikerbarhet innebär att två undersökningar görs och får 

samma resultat (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). För att öka enkätens 

reliabilitet genomfördes två pilottest. Enkätens reliabilitet anses som hög.  

Enligt Polit och Beck (2018) är fördelar med enkätstudier är att de är 

anpassningsbara till många olika forskningsämnen samt är lätt att få ut till en stor 

population. Nackdelen är att de tenderar att bli ytliga då de sällan lyckas fånga den 

mänskliga komplexiteten, detta då enkäter i regel innehåller frågor som kräver korta 

svar. I föreliggande studie ansågs fördelarna med enkätstudie överväga nackdelarna 
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och för att kunna få längre svar gavs möjlighet att svara i fritext på de frågor där det 

ansågs vara relevant. 

Validitet innebär undersökningens relevans och genom rätt ställda frågor få svar 

som svarar på det som ska undersökas. En svårighet i undersökningen är att samla 

förståelse och frågeställningar för att komma fram till mätbara frågor. Hög validitet 

innebär få systematiska fel (Djurfeldt, et al., 2010). Enligt Polit och Beck (2018) 

kan innehållsvaliditet testas genom att låta en expertgrupp se över mätinstrumentet 

och se till relevans och kommentera på eventuella förändringar. För att öka 

pilotstudiens validitet pilottestades innehållsvaliditeten i enkäten på CISA:s 

styrgrupp och vetenskapliga råd.  

Fördelen med att engagera verksamhetschef i distribuering av enkät är att de får 

inblick och information kring studiens spridning inom deras verksamhet. Nackdel är 

att mailkedjan blev lång, vilket kan vara en anledning till att tiden för datainsamling 

blev längre än ämnat, i kombination med att avsatt tid för datainsamling initialt var 

för kort. Det kan även antas att verksamhetschef bifogade informationsbrev till 

enhetschef som i sin tur mailade anställda vilket ökade mailkedjan ytterligare. Vad 

gäller replikerbarhet så anser författarna att om studien skall genomföras i större 

skala bör delar av datainsamlingen ses över. Det hade möjligtvis genererat fler 

deltagare om verksamhetschef bifogat både informationsbrev till deltagare och länk 

till enkäten. Alternativt om författarna fått tillgång till maillistor och själva skött 

informationsflödet. Metod för urval och analys anses ha hög replikerbarhet. 

Under datainsamlingen misstänktes även att länken till enkäten spridits på 

operationsavdelningen då intressemejlen och antal deltagare i enkäten ej stämde 

överens. Denna grupp är även störst av de nio verksamheterna. Detta bedömdes som 

att det ej påverkade urvalet eller resultatet då systemet som  www.webbenkater.com 

använder ej tillåter samma deltagare att delta två gånger.  

Enligt Polit och Beck (2018) återger extern validitet en studies generaliserbarhet. 

Pilotstudiens generaliserbarhet ur ett nationellt perspektiv är svår att diskutera då 

antalet medverkande från de olika verksamheterna var varierande.  

Dataanalysen är gjord i statistikprogrammet SPSS version 25. Detta program är nytt 

för båda författarna vilket var en nackdel och en svårighet för att utföra rätt 

analyser. Rådgivning gällande analys och genomgång av systemet har erhållits av 

universitetslektor vid Linnéuniversitetet samt genom litteratur och filmklipp via 

Youtube. Under rådgivningstillfällena med universitetslektor har handledare 

medverkat vid alla tre tillfällen, vilket ökar reliabiliteten i resultatet enligt Henricson 

(2017b) eftersom handledaren granskat analysprocessen och resultatet. Andra 

fördelar med att handledare medverkat är att denne är insatt i syfte och 

frågeställningar.   

Analysprocessen har genomförts gemensamt vilket anses styrka resultatet. Vid 

analys delades verksamheterna in i två grupper på grund av att deltagandet från de 

olika verksamheterna var av varierande antal. Grupperna blev lika stora och på så 

vis kunde alla verksamheter inkluderas och resultatanalysen genomföras utan att 

resultatet blev missvisande. Redovisning av variabler i procent (%) undveks då det 

http://www.webbenkater.com/
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enligt Kristensson (2014) ej bör användas om antalet deltagare är lägre än 100 

personer då det blir vilseledande. 

Helsingforsdeklarationen valdes som utgångspunkt för de etiska överväganden som 

togs inför denna pilotstudie. Detta ställde krav på författarnas vetenskapliga 

kompetens samt kommunikation som skedde till deltagare. De etiska överväganden 

som togs följdes genom hela studien och anonymiteten och konfidentialiteten 

upprätthölls som planerat. 

Författarnas förförståelse präglade studiens bakgrund och visade sig stämma till hög 

grad. Resultatet kunde påvisa liknande problem rörande övningar inför allvarlig 

händelse som tidigare forskning presenterat, detta trots att förförståelsen blivit 

åsidosatt när resultatet skapades. Studiens reliabilitet och validitet stärks genom att 

författarna medvetandegör sin förförståelse (Henriksson, 2017b). 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Denna typ av kartläggning över övningar har ej tidigare genomförts i Sverige. 

Pilotstudien har ett betydelsefullt resultat över hur övningar inför allvarlig händelse 

genomförs i ett län i södra Sverige. För att få en komplett bild över hur larmkedjan 

övar inför allvarlig händelse krävs en nationell undersökning med större grupper för 

att på så sätt kunna dra slutsatser även mellan enskilda verksamheter. 

 

Det ojämna deltagandet från prehospitala enheterna (se figur 2) kom som en följd av 

bekvämlighetsurvalet och ledde till att inga representativa slutsatser kunde dras från 

enskilda verksamheter, i enlighet med Kristensson (2014). Resultatet bör anses 

något missvisande till de mer representerade verksamheternas favör.  I den 

intrahospitala gruppen stack operation ut med att utgöra nästan hälften av gruppen, 

de andra tre intrahospitala verksamheterna var snarlika i antal deltagare (se figur 3). 

Analyser av den intrahospitala gruppen blev således något missvisande då en enhet 

var så pass överrepresenterad. 

 

Verksamheterna inom larmkedjan introducerar och utbildar nyanställda kollegor 

olika och i vissa fall ingår ingen genomgång eller utbildning för nyanställda alls, (se 

figur 4). Vilket ställer höga krav på den nyanställde vid allvarlig händelse. Det 

åligger då den nyanställde att på eget ansvar ta reda på vilken roll och vilket krav 

som ställs på den enskilde individen. Enligt det strukturella perspektivet kan 

otydliga beskrivningar av organisationens mål och roller leda till att de anställda inte 

vet vad de förväntas göra, vilket blir problematiskt då de anställda börjar forma egna 

roller (Bolman & Deal, 2012). 

De spridda svaren kan bero på att större delen av deltagarna i studien varit anställda 

i sina respektive verksamheter mer än åtta år (se figur 1) så det var ett tag sedan som 

de själva var nyanställda. Samtidigt som många svarat att genomgång av 

beredskapsplan ges av bland annat handledare, vilket ofta är en roll som innehas av 

erfarna kollegor. För att öka beredskapen inför allvarlig händelse inom 

verksamheten bör möjligen beredskapsarbetet starta redan hos nyanställda, genom 

att tidigt ge utbildning i beredskapsplan och övning inför allvarlig händelse. Enligt 
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Pedersen, Gjerland, Rund, Ekeberg och Skogstad (2016) hör beredskap och känslan 

av kontroll samt framgång ihop med hög förståelse för den egna rollen. En skriven 

plan finns inom de flesta organisationer men är ej tillräcklig utan personal måste få 

utbildning och övning. Genom att vara beredd ökar förmågan att hantera en kaotisk 

situation. Personalen måste ha kännedom om beredskapsplanen för att den ska 

fungera (Socialstyrelsen, 2001). Vilket inkluderar även nyanställda kollegor. 

Det råder en osäkerhet kring övningar inför allvarlig händelse, kring övningstyp, 

övningsfrekvenser och övningslängd, både övningar inom den egna verksamheten 

men även gällande samverkansövningar. Denna osäkerhet var särskilt stark inom 

den intrahospitala gruppen (tabell 1) och kan möjligen härledas till att gruppen inte 

övar lika ofta inför allvarlig händelse som de prehospitala verksamheterna (tabell 2), 

vilket även finns beskrivet i förförståelsen inför denna studie. Det kan även bero på 

att de olika verksamheterna inom den intrahospitala gruppen övar olika ofta och 

eftersom deltagandet från operationsavdelningen utgjorde så pass stor del av 

gruppen kan resultatet vara något missvisande. Det kan också tyda på att en stor 

andel av deltagare i gruppen inte har övat inför allvarlig händelse, att det skulle bero 

på att frågan var otydlig är inte sannolikt då alternativet ”vet ej” endast valdes av 

mindre än en tiondel av den prehospitala gruppen. Även i tabell 3 visar resultatet 

att hälften av den inkluderade intrahospitala gruppen svarade ”vet ej”, ”har aldrig 

deltagit” eller ”vi övar ej” på frågan om hur långa övningar de har inom den egna 

verksamheten, även det antyder till en avsaknad av övningar inför allvarlig 

händelse. Vilket kan påverka upplevelsen av beredskap inför allvarlig händelse 

inom verksamheten men även för den enskilde individen då Fernandez, Studnek, 

Margolis, Crawford, Bentley och Marcozzi, (2011) fann att mängden övningar mätt 

i timmar var direkt kopplat till upplevd beredskap inför allvarlig händelse.  

 

I tabell 3 ses att deltagare med ledningsroll framförallt i den prehospitala gruppen i 

större utsträckning får deltaga i övning som pågår under längre tid. 

Ledningsfunktionerna inom larmkedjan har ett övergripande ansvar antingen lokalt 

eller regionalt, vilket motiverar att denna grupp får möjlighet att öva mer frekvent. 

Men frågan är hur man leder en verksamhet som ej fått öva och testat uthållighet 

och resurser. Vilket kan ses i tabell 2 där deltagare utan ledningsroll inom både 

prehospitala och intrahospitala verksamheter i större utsträckning ej vet hur ofta den 

egna verksamheten övar inför allvarlig händelse. I tabell 4 ses samma tendens om i 

tabell 2 att deltagare med ledningsroll framförallt i den prehospitala gruppen deltar i 

övning oftare än deltagare utan ledningsroll. Enligt Bolman och Deal (2012) är 

gruppens prestation är beroende av att medlemmarna har kunskap om struktur och 

roller och för att få viktiga saker gjorda görs en rollfördelning. Vilket innebär att 

ledaren är beroende av en fungerande grupp och gruppen är beroende av en 

fungerande ledare. Anställda inom larmkedjan både med och utan ledningsroll 

behöver öva tillsammans för att på ett effektivt sätt kunna leda och låta sig ledas och 

för att kunna göra en effektiv rollfördelning. 

 

Något som ytterligare efterfrågades var möjlighet till feedback samt reflektion över 

vad som gick bra och mindre bra, samt över vilka brister som finns i verksamheten. 

Detta styrks vidare i Andersson (2016) som beskriver att acceptans för misstag ska 

ingå i övning, chans att lära sig samt möjlighet att prova olika beslut och åtgärder 

som ej är möjligt vid riktig händelse. Förmågan att hantera en allvarlig händelse 
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hänger ihop med erfarenhet och kunskap (Hobbins & Enander, 2015). Genom 

möjlighet att öva regelbundet med realistiska scenarion kan beredskapen inför 

allvarlig händelse förbättras inom de olika verksamheterna i larmkedjan men även 

för den enskilde anställde. Vilket styrks av Fattah, Krüger, Andersen, Vigerust och 

Rehn (2012) som menar att hantering av allvarlig händelse ställer höga krav på den 

enskilda individen och att övning inför allvarlig händelse är av största vikt. 

Ett intressant fynd var att deltagare i den prehospitala gruppen uppgav att de 

kombinerar seminarieövning med simuleringsövning samt digital övning vilket kan 

antas ge övningen flera dimensioner. 

 

I figur 5&6 redovisas deltagarnas svar på om de samövar med övriga verksamheter 

inom larmkedjan, där nästan hälften av den intrahospitala gruppen svarade ”Vet ej”. 

Även detta fynd tyder på att man övade mindre inför allvarlig händelse inom de 

intrahospitala verksamheterna även när det kommer till samövningar. Fattah et al. 

(2012) menar att personal inom larmkedjan regelbundet bör delta i 

samverkansövningar inför allvarlig händelse. Ett resultat som sticker ut i figur 7 är 

att en högre andel deltagare uppgav att de samövar med räddningstjänsten vilket 

sticker ut jämfört med de andra verksamheterna. En bidragande faktor till att detta 

resultat kan varit missvisande är att svarsfrekvensen var så pass låg från 

räddningstjänsten samt något ojämn i övrigt i gruppen. Om deltagarantalet varit 

jämnt ifrån de olika verksamheterna hade möjligen resultatet sett annorlunda ut. 

Motsatt effekt fick resultatet i figur 8 där operation endast fick två svar. Detta 

behöver inte nödvändigtvis betyda att man samövar mindre med operation, då 

deltagarantalet var så pass stort från operation kan resultatet vara missvisande. I 

övrigt ser det väsentligen jämnt ut mellan de intrahospitala verksamheterna samt 

med ambulansen.”. Lite mer än hälften av svaren i figur 9 som redovisar vilken typ 

av övningar verksamheterna har vid samverkansövningar innefattar ”vet ej vilken 

typ av övning” samt ”vi övar ej/vet ej om vi övar”.  Även detta kan tyda på att 

övningar inför allvarlig händelse i viss omfattning uteblir.  

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, ska sjuksköterskan främja samarbete 

med andra närstående verksamheter samt skapa förståelse för övriga 

personalgruppers yrkesroller (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Digregorio, 

Graber, Saylor, och Ness (2019) fann brister i kommunikation, samverkan, roller 

och ansvar, patientcentrerat tillvägagångsätt, teamfunktion samt konflikthantering 

och lösning vid samverkansövning inför allvarlig händelse. Fredrikson (2017) 

beskriver att kommunikation har stor betydelse mellan människor av olika 

världsbild. Pilotstudiens resultat påvisar kommunikation som en svårighet men 

beskriver samtidigt att den har en viktig roll för att samverkan mellan verksamheter 

ska fungera. Vilket styrks av redovisat forskningsresultat i pilotstudiens bakgrund. 

Elmqvist et al. (2010) menar att för en fungerande samverkan är det viktigt att 

uppgiften är tydlig och att aktörerna vet sin professionella roll. Något som visats 

leda till ökad klarhet i den professionella rollen vid allvarlig händelse är bland annat 

simuleringsövningar samt erfarenhet från en masskadesituation med mer än fem 

skadade (Pedersen et al., 2016). 
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Enligt Bolman & Deal, (2012) är en horisontal samordningsform det bästa 

alternativet vid enkla uppgifter, men vid komplexa uppgifter är en lateral 

samordningsform att föredra. Detta kopplas till samverkan vid övning inför allvarlig 

händelse, som i hög grad torde ses som en komplex situation. Deltagare upplevde att 

när många aktörer var inblandade i övningen försvårades samverkan och ibland 

upplevdes övningarna som svåra att greppa när de blev för stora. Vid övning var det 

viktigt att samma information kommunicerades ut till samtliga deltagare. God 

kommunikation samt tydliga ledarroller lyfts fram av deltagarna som nyckeln till 

samverkan dels i övning och dels vid verklig händelse, vilket styrks av Kristiansen 

et al., (2019).  Verksamheterna måste inrikta sig på kommunikation för att optimera 

samverkan (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2017). Enligt Andersson, 

Carlström, Åhgren och Berlin (2014) har övningar inför allvarlig händelse 

benägenhet för att resultera i att verksamheterna övar inom de egna organisationerna 

till högre grad än att öva samverkan. Vilket tenderar att hända även på verkliga 

olycksplatser då samverkan sker sporadiskt mellan verksamheter och tendens att 

fokusera mer på den egna insatsen än på samverkan på skadeplats (Berlin & 

Carlström, 2011). Samverkan innebär inte automatiskt att man samarbetar, utan det 

är en uttryckt önskan om att samarbeta. För att samverkan skall ske krävs det att 

man har en gemensam uppfattning om målet (Carlström et al., 2017).  Detta 

problem beskrivs av Bolman & Deal, (2012) och benämns som suboptimering, 

vilket innebär att enheter fokuserar på egna prioriterade uppgifter och kan därmed ej 

se till det större uppdraget. Brister i samverkan mellan verksamheterna i larmkedjan 

styrks ytterligare i Danielsson et al. (2015) som utvärderat samverkan under 

katastrofer så som Tsunamin i Thailand, Estonia-olyckan samt stormen Gudrun.  

 

Det framgår att deltagarna i hög grand upplever övningarna som meningsfulla 

(tabell 5) när de väl övar. Meningsfullhet och trygghet utvecklar den enskilde 

personen och att ingå i ett team innebär att både gemensamma och personliga behov 

tillgodoses. Effektivt teamarbete gynnas av att personalen får meningsfulla uppgifter 

(Berlin, 2009). För att en övning skall upplevas som meningsfull är realism i övning 

viktigt (Kristiansen et al., 2019). Deltagarna efterfrågade regelbundna och 

verklighetstrogna övningar för att testa uthållighet och resurser, samt att få prova på 

att arbeta under stresspåslag. Realism upplevs som viktigt för övningskvaliteten, 

vilket ytterligare styrks i (Andersson, 2016, Berlin & Carlström, 2015).  

 

I fritext framgick att deltagarna efterfrågade fler övningar, samt att de inplanerade 

övningarna faktiskt blev av, detta kopplas till temat tid till planering. vilket 

innefattade att deltagarna upplevde avsaknad av tid för att planera övningar samt att 

få loss personal för övning. Temat kan kopplas till begreppet ansvar på 

organisationsnivå, då Socialstyrelsen reglerar att det är organisationens ansvar att 

tillhandahålla personalen med tid till planering av övning samt till faktisk övning 

inför allvarlig händelse. Detta i form av regelbunden utbildning och övning (SOSFS 

2013:22). Samtidigt som landstingen står inför svår uppgift då hälso- och 

sjukvården idag är mer eller mindre konstant överbelastad (Nilsson & Kristiansson, 

2015).  Det kan argumenteras för att det även kopplas till ansvar ur ett 

samhällsperspektiv då det är för samhällsnyttan personalen övar allvarlig händelse. 

Ansvar på organisationsnivå sätts i förbindelse till frågorna om genomgång samt 

utbildning i beredskapsplanen då verksamheterna enligt SOSFS 2013:22 skall ha en 

plan för vilka kvalifikationer personal skall ha teoretiskt och praktiskt.  
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För att uppnå personcentrerad vård krävs att vården baseras på etisk medvetenhet 

och ett gott förhållningssätt till patienten (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). I 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor framgår att sjuksköterskan aktivt utvecklar en 

kärna av forskningsbaserad kunskap som stöd för en evidensbaserad verksamhet. 

Vid användning av ny forskning ansvarar sjuksköterskan för att vården sker i 

överenstämmelse med patientens säkerhet, värdighet och rättigheter (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Föreliggande studie har utförts med patientens 

säkerhet i åtanke. Då övning inför allvarlig händelse ämnar förbättra arbetet som 

minskar skador på liv och egendom vid inträffad händelse, är det patienten i 

slutändan som gynnas av den ökade beredskapen i samhället. Scott, Brandow, 

Hobbins, Nilsson och Enander (2015) belyser i sin studie att vid övning inför 

allvarlig händelse är realism en viktig faktor. Vid allvarlig händelse är bemötande 

av och kommunikation med allmänheten en viktig del. Därför föreslår de att 

kommunikation med allmänheten bör planeras in vid övning för att göra övningen 

så realistisk som möjligt men även för att tillåta personal att få öva simulering i 

form av kommunikation mellan övningsdeltagare och samhället via samtal och 

sociala medier. 

6 Slutsats 

De olika verksamheterna inom larmkedjan övar på olika vis, vanligast är 

seminarieövningar och simuleringsövningar. Längden på övningarna skiljer sig 

mycket åt inom larmkedjan, men en tydlig tendens syns till att personal med 

ledningsroll har längre övningar än personal utan ledningsroll. Verksamheterna 

samövar med övriga verksamheter inför allvarlig händelse. Inom den prehospitala 

gruppen uppger större delen att de samövar med övriga aktörer inom larmkedjan. 

Den intrahospitala gruppen är mer osäker där nästan hälften svarar att de ej vet. De 

vanligaste övningstyperna vid samövning är likt övning inom den egna 

verksamheten, seminarieövning och simuleringsövning. Verksamheter som blir 

omnämnda mest frekvent när det gäller vilka man samverkar med är SOS Alarm, 

Ambulans, Räddningstjänst, Polis, Akutmottagning, Anestesi samt IVA. Deltagarna 

i denna studie upplever i att de övar för sällan, men när de får öva upplevs 

övningarna som meningsfulla. Svarsalternativet “vet ej” är ofta det mest frekvent 

använda svarsalternativet vilket kan tolkas som generellt bristande vetskap i rutiner 

kring beredskap och övning inför allvarlig händelse.  

Studiens resultat visar att antal genomförda övningar inför allvarlig händelse 

upplevs som för få och att deltagare har en önskan om regelbundna samt realistiska 

övningar. Tid till planering och tidsbrist identifieras som orsaker till att övningar ej 

blir av. För att kunna öva kostnadseffektivt samt möta deltagarnas krav på realism 

och feedback kan det vara önskvärt att arbeta fram ett sätt att öva som ger personal 

inom larmkedjan möjlighet till regelbunden övning inför allvarlig händelse. Tidigare 

forskningsresultat som presenterats i denna pilotstudie styrker resultatet där 

deltagare i tidigare studier upplever samma svårigheter som deltagare i denna 

pilotstudie. Fortsatt forskning inom ämnet är nödvändigt för en mer komplett 

kartläggning. En intressant variabel i framtida kartläggning av övningar hade varit 
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att efterfråga simulering av samhällets inblandning i övningar. Detta för att både få 

samhällets perspektiv men även öka realismen i övningen för medverkande 

verksamheter. Förslagsvis inkluderar framtida studier lika stora grupper av 

representanter från verksamheterna samt jämt antal deltagare med ledningsroll och 

utan. Detta för att kunna dra säkrare slutsatser kring resultatet samt därmed gynna 

den enskilda patienten genom att öka samhällets beredskap inför allvarlig händelse.  
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Bilaga 1  

 

 

 

Allvarlig händelse - Kartläggning av övningar i Kronobergs 
län 

Sida 1 

Läs igenom definitionerna innan du påbörjar enkäten. 

Definitioner 

Larmkedja - SOS Alarm, Ambulanssjukvården, Räddningstjänst, Polismyndigheten, Akutmottagningen, Anestesi, Operation, Intensivvårdsavdelning 

och Länsstyrelsen. 

Allvarlig händelse- händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurser måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. Allvarlig 

händelse är synonymt med särskild händelse. 

Beredskapsplan- plan för hur allvarlig händelse och katastrofhändelse skall hanteras och hur verksamheten skall ledas. 

Storskalig övning- övning i stor skala med alla ledningsnivåer 

Småskalig övning- övning i mindre skala som begränsas, har ej ledningsstab utan endast en gemensam ledare utses. 

Momentövning - övning där en avgränsad del av händelsen övas exempelvis att upprätta en uppsamlingsplats för skadade.  

Simulerings övning- övning med scenarier i kontrollerad miljö. Simuleringsövning kan genomföras med docka eller markör. 

Digital övning- innebär datorbaserad simuleringsövning enskilt eller i grupp. 

Seminarieövning- övning där man genom samtal och diskussion går igenom ett scenario 

 

 

 

Sida 2 

I vilken organisation inom larmkedjan för allvarlig händelse har du anställning? 

Kryssa i ett alternativ: 
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SOS Alarm 

Ambulans 

Räddningstjänst 

Polis 

Akutmottagning 

Anestesi 

Operation 

Intensivvårdsavdelning (IVA) 

Länsstyrelsen 

Sida 3 

Vilken är din yrkesroll? 

 

Sida 4 

Hur länge har du arbetat inom din yrkesroll? 

0-2 år 

3-4 år 

5-6 år 

7-8 år 

> 8år 
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Sida 5 

Har du en ledningsroll vid allvarlig händelse? 

NEJ 

  

JA, Vilken roll har du? 

Sida 6 

Ingår GENOMGÅNG av beredskapsplan för allvarlig händelse i introduktion av nyanställda? 

NEJ 

  

JA,beskriv på vilket sätt? 

Sida 7 

Ingår UTBILDNING av beredskapsplan för allvarlig händelse i introduktionen av nyanställda? 

NEJ 

  

JA, Beskriv på vilket sätt: 

Sida 8 

Vilken roll har du vid övning inför allvarlig händelse? 

Instruktör 

Ledningsroll 

Deltagare 

  

Annan: 
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Sida 9 

Hur ofta övar ni inför allvarlig händelse inom den egna verksamheten? 

En gång per år 

Vartannat år 

Vart tredje år 

Vart fjärde år 

Vart femte år 

Mer sällan än vart femte år 

Vet ej 

  

Om oftare än 1 gång per år, hur ofta? 

Sida 10 

Hur brukar en övning inför allvarlig händelse gå till inom den egna verksamheten? 

Kryssa i ett eller flera alternativ: 

Seminarieövning 

Simuleringsövning med dockor 

Simuleringsövning med markörer 

Digital övning 

Vet ej 

  

Annat: 

Sida 11 

Hur länge brukar en övning inför allvarlig händelse pågå inom den egna verksamheten? 
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0-2 timmar 

3-4 timmar 

5-6 timmar 

> 6 timmar 

  

Annat: 

Sida 12 

Samövar verksamheten med andra verksamheter inom larmkedjan? 

JA 

Nej 

Vet ej 

Sida 13 

Vilken/ vilka verksamheter inom larmkedjan samövar ni tillsammans med? 

Kryssa i ett eller flera alternativ 

SOS Alarm 

Ambulans 

Räddningstjänst 

Polis 

Akutmottagning 

Anestesi 

Operation 

IVA 

Länsstyrelsen 

Vet ej 

  

Annan: 
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Sida 14 

Hur ofta samövar ni inför allvarlig händelse med övriga verksamheter? 

En gång per år 

Vartannat år 

Vart tredje år 

Vart fjärde år 

Vart femte år 

Mer sällan än vart femte år 

Vet ej 

  

Om oftare än 1 gång per år, hur ofta? 

Sida 15 

Hur brukar en samövning inför allvarlig händelse gå till? 

Kryssa i ett eller flera alternativ: 

Seminarieövning 

Simuleringsövning med dockor 

Simuleringsövning med markörer 

Digital övning 

Vet ej 

  

Annat: 

Sida 16 

Hur omfattande brukar samövning med övriga verksamheter vara? 

Storskalig övning 

Momentövning 

Småskalig övning 
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Sida 17 

Har din verksamhet medverkat i storskalig övning tillsammans med alla verksamheter inom larmkedjan de senaste 5 åren? 

JA 

NEJ 

Vet ej 

Sida 18 

Anser du att något saknas i den egna verksamhetens övningar inför allvarlig händelse? 

NEJ 

  

JA, ge exempel 

Sida 19 

Vad upplever du som svårast att öva inför allvarlig händelse? 
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Sida 20 

I vilken grad instämmer du i följande påståenden? 

 Instämmer i hög Instämmer i låg 

   Instämmer helt grad Instämmer delvis grad Instämmer inte alls Vet ej 

Min verksamhet har god beredskap för     

 allvarlig händelse. 

Min verksamhet 

övar tillräckligt ofta inför 

allvarlig 

händelse. 

Våra övningar inom den egna verksamheten upplever jag som 

meningsfulla och 

kompetenshöjande. 

Våra samövningar med övriga verksamheter upplever jag som 

meningsfulla och 

kompetenshöjande. 

Min verksamhet tar 

sitt ansvar för att alla 

anställda får utbildning och 

övning inför allvarlig 

händelse. 

Jag upplever att min 

arbetsplats är EJ förberedd 

för en allvarlig händelse. 

» Redirection to final page of WebbEnkäter (ändra) 
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          Linnéuniversitetet                         Bilaga 2a
 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

Information till verksamhetschef 

Allvarlig händelse - kartläggning av övningar i 

Kronobergs län 

Denna enkät ligger till grund för en pilotstudie till Projekt Tabletop. 

 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie, med syftet att kartlägga 

övningar inför allvarlig händelse inom katastrofhanteringssystemet i Kronobergs 

län. Denna pilotstudie utförs på magisternivå och kommer ligga till grund för vidare 

utveckling av projekt Tabletop. Projekt Tabletop startades 2016 av CISA (Centrum 

för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård). Syftet med projekt 

Tabletop är att etablera ett webbaserat krissimuleringscentrum. I detta 

simuleringscentrum skall studenter och olika aktörer inom 

katastrofhanteringssystemet kunna genomföra övningar inför allvarlig händelse med 

realistiska scenarier.  

Denna enkät skickas ut till 200 anställda både med och utan ledningsansvar vid 

allvarlig händelse inom samtliga enheter av larmkedjan (SOS, Polisen Kronoberg, 

Räddningstjänsten Kronoberg, Ambulansen, Akutmottagningen, Anestesikliniken, 

Operationskliniken samt Intensivvårdsavdelningen i Region Kronoberg) inklusive 

Länsstyrelsen. 

Du som verksamhetschef ombeds härmed att distribuera informationsbrevet 

till dina anställda som uppfyller något av följande inklusionskriterier:  

Anställda på respektive enhet som ingår i larmkedjan för allvarlig händelse. 

Innefattande: SOS operatörer, ambulanssjuksköterskor, poliser som har yttre tjänst, 

heltidsbrandmän, personal med anställning på akutmottagning, anestesiklinik, 

operation eller intensivvårdsavdelning inklusive länsstyrelsen. De 25 första från 

varje verksamhet som anmäler sitt deltagande via mail inkluderas i studien och får 

länk till enkäten via mail. En fördelning mellan icke ledningsfunktion cirka 15 

deltagare och ledningsfunktion vid allvarlig händelse cirka 10 deltagare per 

verksamhet. I informationsmail till deltagare ombeds intresserade att meddela om de 

har eller inte har ledningsfunktion vid allvarlig händelse, så att urvalet kan fördelas. 

Cirka 200 enkätsvar önskas fördelat på de åtta verksamheterna. Urvalet har gjorts 

med syfte att visa erfarenheter av övningar inför allvarlig händelse inom hela 

larmkedjan. 
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Deltagandet i denna studie är frivilligt och man kan närsomhelst avbryta sitt 

deltagande, detta gör man genom att meddela författarna på nedanstående 

mailadress. Resultatet kommer att presenteras i form av en uppsats på avancerad 

nivå vid Linnéuniversitetet. Enkäten svaras på vid ett tillfälle och beräknas ta cirka 5 

minuter att besvara. För att delta i studien skriver dina anställda ett mail till: 

pilotstudietabletop@outlook.com. I detta mail ska de Inkludera vilken verksamhet 

de tillhör samt om de har en ledningsfunktion vid allvarlig händelse eller inte. Detta 

då en spridning på deltagare med ledningsfunktion samt utan efterfrågas. De första 

25 som skickar detta mail att få ett svarsmail med länk till enkäten. Ifylld och 

inskickad webbenkät innebär medgivande att ingå i studien. 

Författarna kommer att använda https://www.webbenkater.com som är ett 

verktyg för att upprätthålla sekretess, tystnadsplikt och konfidentialitet. Möjlighet 

att pausa påbörjad enkät och fortsätta senare finns. Deltagarinbjudan skickas från er 

verksamhetschef. Enkäten kan besvaras från dator, tablet eller mobiltelefon. Svar 

och resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Författarna önskar svar på enkäten senast 6 mars 2019. Författarna till denna 

studie har att skickat in projektplan med enkät och informationsbrev som bilagor till 

etikkommittén Sydost och fått etisk rådgivning (EPK- 543-2019). 

 

 Vid frågor om enkät eller studie, kontakta ansvariga:                    
 

Jessica Tibell Sjuksköterska, Student                                              Gustav Kniif Sjuksköterska, Student 

specialistsjuksköterskeprogrammet med                                     specialistsjuksköterskeprogrammet med           

inriktning akutvård, Linnéuniversitetet                                         inriktning akutvård, Linnéuniversitetet 

Växjö  jt222sm@student.lnu.se                                                                Växjö gk222ge@student.lnu.se                                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:pilotstudietabletop@outlook.com
https://www.webbenkater.com/
mailto:jt222sm@student.lnu.se
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Bilaga 2b 
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Etisk egengranskning  Bilaga 3 
  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller som rör hälsa eller 
sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling 
av övervikt) eller som innebär en uppenbar 
risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas 
till en levande eller avliden människa (t.ex. 
blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta 
grupper såsom barn, person med 
demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller 
studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid 
konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 
studiens genomförande. 

X   

7 
Kommer personregister upprättas (där data 
kan kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (GDPR- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-
nytta samt anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs 
projektet så att deltagarna förstår dess syfte 
och uppläggning (inklusive vad som krävs av 
den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 
etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. 
(För studier med deltagare under 15 år krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid 
enkäter i skolklasser.) 

X   
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10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 
framgår tydligt i den skriftliga informationen 
till forskningsperson. Vidare framgår tydligt 
att deltagare när som helst och utan angivande 
av skäl kan avbryta försöket utan att detta 
påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av 
projektet och ansvariga för studien är 
namngivna (student och handledare) 

X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14(20) 

 

    Bilaga 4 
 

Ansökningsblankett för rådgivande etisk granskning 

Följande uppgifter fylls i av sökande och godkännas av handledare. 
Ansökan ska vara skriven digitalt. Handskriven ansökan godtas inte. 
Fälten expanderar allteftersom Du skriver. 

Allmänna uppgifter 

1. Projektets titel 

Katastrofövning- Kartläggning av Kronobergs län. 

2. Namn på personen/personerna, utbildningsprogram samt e-postadress 
för den/de som kommer att genomföra projektet. Studentmail eller 
mailadress från den anställdes högskola, universitet eller landsting ska 
anges.    

Gustav Kniif (gk222ge@student.lnu.se) &  

Jessica Tibell (jt222sm@student.lnu.se)  

3. Projektet genomförs vid: 

☐ Blekinge Tekniska Högskola 

☐ Landstinget Blekinge 

☒ Linnéuniversitetet 

☐ Landstinget i Kalmar län 
 

4. Projektet genomförs inom ramen för: 

☐ Kandidatuppsats 

☒ Magisteruppsats/Masteruppsats 

☐ Verksamhetsutveckling 

☐ Forskarutbildning 

☐ Specialistläkarutbildning (ST-utbildning) 

☐ Annat, ange vad: 

      

 

 

 

mailto:gk222ge@student.lnu.se
mailto:jt222sm@student.lnu.se
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5. Namn på handledare för projektet, institution och e-postadress. 

Carina Elmqvist (carina.elmqvist@lnu.se) &                                               

Elin- Sofie Forsgärde (elinsofie.forsgarde@lnu.se) 

Beskrivning av projektet 

6. Projektets övergripande syfte och sammanhang. 

Denna kommande magisteruppsats är en kvantitativ pilotstudie till 
Projekt Tabletop, som är ett internationellt projekt. Projekt Tabletop 
startades 2016 och syftet är att etablera ett webb-baserat 
krissimuleringscentrum. I detta simuleringscentrum skall studenter och 
olika aktörer inom krishanteringssystemet kunna genomföra 
katastrofövningar med realistiska scenarier. Författarna till kommande 
Pilotstudie ska genomföra en kartläggning över hur katastrofövningar 
görs i dagsläget inom Kronobergs län, vilket kommer ligga till grund för 
vidare utveckling av projektet. 

7. Bakgrund till projektet (argumentation för varför det bör göras, dess 
vetenskapliga sammanhang och vilken nytta projektet leder till). 

Genom övning och utbildning blir de olika aktörernas roller inövade, 
kända och accepterade. Både internationell forskning och MSB-
rapporter påpekar brister i samverkan och kommunikation, samtidigt 
som resultat från forskning belyser vikten av väl fungerande samverkan 
och kommunikation vid händelse av katastrof.  Denna pilotstudie 
genomförs för att kartlägga hur de olika organisationerna inom hela 
larmkedjan övar inför katastrof i dagsläget och kommer ligga till grund 
för vidare utveckling av projekt Tabletop.  Definitionen av larmkedja är 
larmcentralen (SOS Alarm), Ambulans, Polis, Räddningstjänst, 
Akutmottagning, Anestesi, Operation och IVA. 

8. Syfte och frågeställningar. 

Vårt syfte är att undersöka hur larmkedjan vid katastrof genomför 
katastrofövningar i Kronobergs län. 

Frågeställningar 

Hur övar de olika verksamheterna inom larmkedjan inför katastrof och 
hur ofta hålls övningarna? 

Samövar de olika verksamheterna inom larmkedjan för katastrof och 
vilka verksamheter ingår i samövningar? 

 

mailto:carina.elmqvist@lnu.se
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9. Plats där datainsamlingen i projektet skall genomföras (Avdelning, 
klinik, skola, organisation etc.) 

Datainsamlingen genomförs efter kontakt med verksamhetschef vid 
respektive enhet inom larmkedjan: SOS Alarm, Värends räddningstjänst, 
polismyndighet i Kronobergs län, Region Kronoberg; 
ambulansverksamhet, akutmottagning, anestesiklinik, operationsklinik 
och intensivvårdsavdelning. Datainsamlingen sker med hjälp av enkäter. 

 

10. Beskriv hur projektet kommer att genomföras samt form av 
datainsamling (ex. enkät, intervju etc.). Frågeformulär, intervjuguide eller 
liknande insamlingsinstrument som används ska bifogas ansökan. 

Enkäter med frågeformulär kommer att skickas ut för datainsamling, Se 
Bilaga 1&5 för informationsbrev och samtycke. Författarna kommer att 
använda sig av webbenkät som kommer distribueras med hjälp av 
https://www.webbenkater.com. Författarna kommer att skicka enkäten 
digitalt för att slippa vänta in den vanliga postgången. 

 

11. Beskriv urvalsförfarande samt motivera urvalets storlek. 

Urvalet har gjorts med syfte att visa erfarenheter av katastrofövningar 
inom hela larmkedjan. Genom enkätundersökning kommer författarna 
samla erfarenheter av katastrofövning samt undersöka om de olika 
aktörerna upplever katastrofövningarna som utvecklande och 
meningsfulla. Enkäten kommer skickas till 200 anställda i verksamheter 
som ingår i larmkedjan. Både anställda med ledningsfunktion vid 
katastrofhändelse och utan kommer att tillfrågas att delta i studien. 
Inklusionskriterier för deltagare i studien är: anställda på respektive 
enhet som ingår i larmkedjan för katastrof. Innefattande: SOS 
operatörer, ambulanssjuksköterskor, poliser som har yttre tjänst, 
heltidsbrandmän, personal med anställning på akutmottagning, 
anestesiklinik, operation, eller intensivvårdsavdelning. Antalet 
motiveras då det anses rimligt för att resultatet skall kunna 
generaliseras och för att få en spridning bland personal för att få en så 
sann bild som möjligt.   

 

12. Beskriv hur data skall analyseras. 

Rådata kommer att matas in i statistikprogrammet SPSS och därefter 
analyseras med hjälp av deskriptiv och analytisk statistik.  

https://www.webbenkater.com/
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Etiska frågor 

13. Beskriv hur data kommer att förvaras samt vilka som har tillgång till 
den. 

Författarna kommer att ta hjälp av https://www.webbenkater.com. De 
behandlar data konfidentiellt, och kommer ej att lämna ut den om det 
inte krävs av lag. Data lagras på ett sätt som är förenligt med 
säkerhetsstandarder inom branschen. Det krävs ett lösenord för 
inloggning på hemsidan https://www.webbenkater.com för att komma 
åt data. Data kommer att förvaras digitalt, personuppgifter kommer att 
pseudonymiseras och krypteras enligt artikel 32 i GDPR. Data kommer 
att förvaras digitalt samt inlåst i säkerhetsskåp på Linnéuniversitetet. 
Datat kommer inte att kunna spåras till de individer som svarat på 
enkäten. Tillgång till data har endast författarna till denna pilotstudie 
samt handledarna Catarina Elmquist, och Elin-Sofie Forsgärde. 

 

14. Beskriv tillvägagångssätt vid tillfrågan om deltagande i studien. 
Beskriv när, hur och av vem som undersökningspersonen tillfrågas och hur 
det informerade samtycket dokumenteras.  
Bifoga informationsbrev och skriftlig information som skall lämnas till 
deltagare. 

När verksamhetschefen ger sitt godkännande delar hen ut 
informationsbrev enligt inklusionskriterierna. De informanter som 
sedan vill delta i studien kontaktar i sin tur författarna och får länk till 
enkäten. När pilotstudien fått etisk rådgivning kommer 
verksamhetschefer på enheter inom larmkedjan kontaktas av författarna 
och bli tillfrågade. Samtycket kommer att dokumenteras enligt: Bilaga 2. 
Informationsbrev samt frågeformulär kommer att sändas ut till de 
tillfrågade deltagarna. Se bilaga 1&5. 

15. Beskriv vilken relation Du har till personerna i undersökningen. 
Reflektera även kort över eventuell inverkan som relationen kan ha på 
studien och på undersökningspersonerna. 

Författarna kommer ej från samma region som deltagarna, så det finns 
ingen trolig personlig relation. Författarna arbetar dock i samma 
bransch som vissa av deltagarna, vilket kan leda till en viss förförståelse 
till studieresultatet, och kan möjligen påverka dessa deltagare på så vis 
att de blir mer benägna att svara på enkäten. 

 

https://www.webbenkater.com/
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16. Beskriv hur resultaten kommer att redovisas för att säkerställa 
undersökningspersonernas integritet och anonymitet eller konfidentialitet.  

Rådata kommer att analyseras med hjälp av statistikprogrammet SPSS 
och resultatet kommer att presenteras med hjälp av diagram. Ingen 
personlig information kommer att redovisas i pilotstudiens resultat. 
Deltagarna kommer ej att kunna identifieras, då endast organisation och 
yrkesroll kan komma att redovisas. 

 

17. Beskriv de etiska överväganden som gjorts samt beskriv avvägningen 
mellan projektets risker och nytta.  

Författarna kommer att använda https://www.webbenkater.com detta 
program är ett optimalt verktyg för att upprätthålla sekretess, 
tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Författarna till denna 
studie kommer att skicka in projektplan med enkät och 
informationsbrev som bilagor till etikkommittén Sydost för rådgivning 
och etisk granskning.  

Författarna till denna studie diskuterar risk- nytto-förhållandet, där de 
potentiella riskerna för deltagande identifieras som: tidsförlust, i den 
mån de besvarar enkäten. Nyttorna som studien bidrar till deltagarna 
med identifieras som: tillfredsställelsen att få bidra med något 
samhällsnyttigt, möjligtvis en större insikt i den egna organisationen och 
rutiner gällande katastrofberedskap, möjligheten att få delta i något 
större samt avbrott i sin normala rutin. Med denna analys anses det att 
risk- nytto-förhållandet är övervägande nytta, samt att risken med 
deltagande är minimal. 

18. Beskriv övriga åtgärder som vidtagits för att förebygga risker, ex. 
vilken beredskap som finns för att förebygga eller hantera de risker som 
kan uppkomma. 

Risk för tidsförlust har identifierats. Författarna har vid skapandet av 
enkäten valt att göra lättöverskådlig och tidssparande i form av 
övervägande flervalsfrågor. 
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Genom undertecknande garanterar sökande att ansökan och etisk 
egengranskning tagits fram i samråd med handledare.  

Genom undertecknande garanterar handledare att denne läst igenom 
och granskat ansökan och etisk egengranskning och att studien anses 
kunna genomföras så som den är beskriven. 

Ort och datum  Ort och datum 

 

-----------------------------------------                ---------------------------------------------- 

Underskrift från sökande                         Underskrift från handledare 

 

--------------------------------------                ------------------------------------------- 

 
-------------------------------------- 

Bilagor som skall bifogas ansökan 

☒ Etisk egengranskning (obligatorisk) 

☐ Tillstånd från verksamhetschef (i förekommande fall) 

☒ Förfrågan till verksamhetschef (i förekommande fall) 

☒ Skriftlig information till dem som tillfrågas (obligatoriskt) 

☒ Blankett för skriftligt samtycke (i förekommande fall) 

☒ Frågeformulär, intervjuguide eller liknande (obligatoriskt)  
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