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ABSTRAKT  

I denna rapport har vi undersökt hur människorna som arbetar till sjöss upplever att sjukvården 

ombord fungerar. Vi valde att undersöka om sjukvården verkligen lever upp till de högt satta mål som 

finns i SJÖFS 2000:21. 

 

Undersökningen är en kombination av kvalitativmetod och kvantitativmetod, med tyngdpunkt åt det 

kvalitativa hållet.  

 

Ett frågeformulär, på såväl svenska som engelska, skickades via e-post till representanter för nio stora 

svenska rederier med frågor till sjukvårdsansvarigt sjöbefäl och till övrig besättning.  

 

Undersökningen pekar på att det bland besättningsmedlemmar finns en viss oro för felbehandling men 

att man ändå litar på att sjukvårdaren gör sitt yttersta för att ge så bra vård som möjligt. Den visar även 

på att sjukvården ombord inte på något sätt kan jämföras med den man kan få i land. Det finns brister i 

den utrustning som ska finnas ombord då det till exempel inte finns krav på att ha defibrillator 

ombord. 
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ABSTRACT  

In this thesis we have examined how the medical care is percieved by the crew and how it really works 

in practice on board the ships. 

 

The study was conducted as a mixture of quantitative method and qualitative method.  

 

A questionnaire, both in Swedish and English, was sent by e-mail to representatives for nine major 

Swedish companies with questions to the officers responsible for the medical care onboard and 

crewmembers.  

 

The study indicates that there is some concern about malpractice, but that the crewmemebers still trust 

that the responsible officer is doing his utmost to provide the best medical care. It also shows that the 

medical care onboard is in no way comparable to the medical care available ashore. There are some 

shortcomings about the ships equipment.  For example there are no requirements to have defibrillator 

on board. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Under utbildningens gång har vi mer och mer insett hur sårbara och utsatta vi som arbetar till 

sjöss är, många arbetsmoment innebär att vi riskerar liv och hälsa. Dessutom lever vi helt i 

klorna på naturens krafter vilket gör livet än mer farligt och när vi råkar ut för en olycka eller 

ett sjukdomsfall är det utlämnat helt till oss själva hur utgången blir. Befinner man sig långt 

ute till havs kan man sällan få assistans med sjuktransport eller läkare från land då 

helikoptrars och andra räddningsfarkosters räckvidd är begränsad och vi måste därför lita till 

våra sjukvårdsansvariga ombord och deras kunskaper samt utbildning. 

 

Att vi har ett intresse av sjukvård har bidragit starkt till vårt val av ämne. Sjukvårdens 

betydelse ombord kan och ska aldrig underskattas. I land tar man alltid förgivet att kompetens 

och expertis finns inom räckhåll om det skulle behövas. På de fartyg vi har tjänstgjort har 

kunskap och ”vårdkvalitet” varit minst sagt varierande, alltifrån mindre bra till fullt 

godtagbar, detta tycker vi visar på att det troligtvis finns en del att göra inom området för att 

göra livet till sjöss säkrare och tryggare.  

 

Utvecklingen inom området går hela tiden framåt. För att öka säkerheten och tryggheten för 

alla de människor som dagligen seglar på världens farvatten är det därför väldigt intressant 

och viktigt att undersöka hur sjukvården till sjöss verkligen fungerar. Att apotekslistan inte 

har uppdaterats på snart tio år gjorde att vi började fundera på hur högt man egentligen 

prioriterar sjukvården till sjöss.  

 

1.2 Historisk bakgrund  

Livet till sjöss är ett väldigt speciellt och unikt liv. Det har alltid varit farligt att arbeta till 

sjöss och kommer troligtvis att förbli så, men det är inte bara ett riskfullt arbete utan det är 

också riskabelt då man lever så tätt inpå varandra att sjukdomar lätt kan spridas mellan 

besättningsmedlemmarna.  

 

I sjöfartens barndom hade man troligen mer problem med sjukdomsfall än med kroppsskador 

och de största sjukdomsproblemen var olika bristsjukdomar som till exempel skörbjugg. 

Kunskaperna om människans näringsbehov var då fortfarande begränsade, det i kombination 

med en allmänt skev människosyn.  



 7 

 

Gilbertus de Aguila gav år 1227 rådet till sjömän att ta med frukt och grönsaker på långa 

sjöresor för att undvika skörbjugg. Kapten James Lancaster bevisade år 1621 att tre teskedar 

citronsaft om dagen räcker för att inte drabbas av skörbjugg. Lancasters fartyg var en del i ett 

större försök där ytterligare tre andra fartyg deltog, och hela 40 % av deras besättningar 

omkom i skörbjugg (Jonsson 2008, s. 21).  Skörbjugg fortsatte dock att skörda människoliv i 

många år och ett bra exempel på detta var amiral Georg Ansoms flotta där endast 900 man, av 

de nästan 2000 män som var med från början, kom hem levande. Den skotske läkaren James 

Lind följde år 1747 med fartyget Salisbury för att undersöka vad som orsakade många 

människors bortgång under de långa seglatserna och gav besättningsmännen olika saker att 

äta. Han fann att folk som under sex dagar ätit två apelsiner och en citron per dag höll sig 

friska. Resultaten lät James Lind publicera år 1753 under rubriken ”Avhandling av skörbjugg” 

(Kjellström 1996). Det tog ytterligare 48 år efter Linds studie innan den engelska flottan 

införde dagligt intag av citrusfrukter. Efter att det dagliga intaget hade införts på samtliga 

fartyg i den engelska flottan försvann skörbjuggen och den brittiska flottan fick ett stort 

övertag gentemot övriga världens flottor (Jonsson 2008, s. 21).   

 

1.3 Problemformulering 

Hur sjukvården skall fungerar ombord kan man läsa om i Sjöfartsverkets författningssamling 

(SJÖFS 2000:21). Det är dock sällan verkligheten överrensstämmer med beskrivningar om 

hur den skall vara. Det är Sjukvårdsansvariga sjöbefäl och övrig besättning som i det här 

arbetet ska ge sina synpunkter på hur sjukvården ombord fungerar. Vi vill även att nämnda 

personer med erfarenhet av sjukvården ombord ska komma med eventuella förslag på hur 

sjukvården kan göras bättre. Samarbetet mellan TeleMedical och Sjukvårdsansvarigt sjöbefäl 

är en viktig del i dagens sjukvårdsarbete. Både en TeleMedical-läkare och Sjukvårdsansvariga 

sjöbefäl har fått uttala sig om hur samarbetet verkligen fungerar.  

 

Studien är en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie. Den kvalitativa delen syftar främst 

på att hitta förslag till hur sjukvården ombord kan göras bättre. Den kvantitativa delen 

undersöker hur sjukvården uppfattas.  
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1.4 Frågeställningar 
 

– Hur upplevs sjukvården ombord? 

Uppfyller sjukvården de högt uppsatta mål som nämns i Sjöfartsverkets författningssamling 

(SJÖFS 2000:21)? Upplever de sjukvårdsansvariga att de kan ge godtagbar sjukvård som går 

att likställa med sjukvården i land? Upplever de ombordanställda att de får godtagbar vård 

ombord? 

 

– Hur skulle sjukvården kunna förbättras? 

Är utbildningen tillräcklig för att kunna ge vård på ett godtagbart sätt som går att likställa med 

sjukvård i land?  

 

– Känner sjukvårdaren att han har all utrustning, medicin, rutin och kunskap han behöver för 

att klara sina åtaganden? Ett väldigt tungt ansvar vilar på den som är sjukvårdsansvarig 

ombord. Litar sjukvårdaren på sig själv och sina kunskaper?  

 

– Litar patienten på att han får den vård han har rätt till? Fasar han för att bli sjuk eller att 

komma till skada på grund av att han är rädd att bli felaktigt omhändertagen, felbehandlad och 

i värsta fall kanske få men för livet även vid lindrigare sjukdomar eller skador? 

 

– Fungerar kontakten med TeleMedical på ett tillfredställande sätt? Har läkarna på 

TeleMedical samma uppfattning? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om sjukvården ombord verkligen lever upp till de högt 

kraven i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2000:21). Eftersom Sjöfartsverket inte har 

uppdaterat apotekslistan på snart tio år vill vi också undersöka om det går att ge bästa möjliga 

sjukvård under rådande förutsättningar. Vi har satt människan i fokus och hela studien handlar 

om att uppmärksamma eventuella brister som kan leda till förbättrad sjukvård för sjömän. 
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1.6 Disposition 

I kapitlet som följer behandlas vilka metoder vi valt att använda till denna rapport. Här 

presenterar vi även vilken litteratur vi har använt oss av och hur vi har gjort urvalet till vår 

undersökning. 

 

I kapitlet där efter tar vi upp vad som gjorts under åren för att göra sjukvården ombord och 

livet säkrare för den ombordanställda personalen. Hur ser arbetsmiljön ut ombord och vad 

görs för att förbättra den? I detta kapitel visar vi även vilka typer av sjukvårdsuppdrag det 

sjukvårdsansvariga befälet råkar ut för, detta genom att presentera några rapporter som 

skickats in till Insjö. Vilka utrustningskrav är det som gäller för fartyg med olika 

besättningsstorlekar och fartområden. Vi presenterar även resultat av statistik från 

TeleMedical.   

 

I nästkommande kapitel presenterar vi resultaten från de frågeformulär vi fått besvarade av 

sjukvårdsansvarigt sjöbefäl, övrig besättning och läkare från TeleMedical. 

 

I den avslutande delen kommer vår slutsats, diskussion och en rekommendationsdel. Där 

föreslår vi vilka åtgärder vi i denna rapport kommit fram till för att förbättra sjukvården 

ombord och att öka säkerheten för sjömännen. Avslutningsvis ger vi förslag på hur man ska 

kunna gå vidare i forskningen inom området.  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Vår första tanke var att utföra en kvalitativ undersökning där vi skulle intervjua en 

sjukvårdsansvarig styrman, en besättningsmedlem och en läkare på TeleMedical om deras 

erfarenheter av och syn på sjukvården ombord men eftersom det är svårt att nå ut till enskilda 

sjömän bestämde vi oss slutligen för att utföra undersökningen med hjälp av ett 

frågeformulär. Frågeformuläret har skickats till befäl och manskap ute på fartygen. Detta hade 

inte varit möjligt om vi valt att göra intervjuer istället för att skicka frågeformulär. Det fanns 

även en rad andra fördelar med att ha ett frågeformulär jämfört med om vi skulle ha utfört 

intervjuer. Frågeformuläret utformade vi i nära samarbete med vår ämneshandledare för att få 

fram de viktigaste frågorna.  

 

Om man ser kvalitativ metod och kvantitativ metod som ändpunkter på en skala så befinner 

sig vårt frågeformulär mittemellan. Vårt frågeformulär är som en enkät som även innehåller 

öppna frågor där respondenten skriver med egna ord. Frågeformuläret är alltså inte helt öppet 

(med bara djupa och redogörande frågor) men det är inte heller helt slutet (med bara frågor 

innehållande svarsalternativ). (Jacobsen 2007, s 47-48) 

 

Vi ligger något mer åt det kvalitativa hållet, då tyngdpunkten i frågeformuläret ligger på de 

redogörande frågorna. Vi har ett induktivt förhållningssätt till svaren, vi har alltså försökt 

styra svaren genom frågorna så lite som möjligt. (Jacobsen 2007, s 49) Vi har låtit 

respondenterna ge sin egen individuella syn på situationen genom de öppna frågorna i 

frågeformuläret. Eftersom frågeformuläret är helt anonymt undviker vi personlig närhet som 

kan vara ett problem vid kvalitativa undersökningar och vi kan då ställa lite obekväma och 

kanske känsliga frågor. Respondenterna kan svara helt öppet på alla frågor och föra fram sina 

åsikter helt fritt tackvare anonymiteten. Dock förlorar vi flexibiliteten att ställa följdfrågor och 

verkligen krypa under skinnet på respondenten. Men hade vi gjort det hade vi fått stora 

svårigheter vid sammanställandet av all data, och vi hade aldrig kunnat få en bred bild av hur 

sjukvården till sjöss uppfattas. (Jacobsen 2007, s 50-52) Frågeformuläret gör undersökningen 

kvantitativ på ett sätt att många åsikter kommer till tals. Dessutom blir all data lättare att 

bearbeta och sammanställa (Jacobsen 2007, s 53). Frågeformuläret gör också att vi kan 

behålla ett kritiskt avstånd till respondenterna. Vi riskerar inte att bli påverkade av personliga 

kontakter och relationer (Jacobsen 2007, s 54). Vi har byggt frågor som är så lite vinklade 
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som möjligt och samtidigt försökt att de ska komma i en naturlig följd. Vi har varit tydliga 

med att respondenterna inte behöver svara på frågor som uppfattas som känsliga. (Jacobsen 

2007, s 55) 

 

Vi anser att den här undersökningen skall ses som en kompletterande metod av både kvalitativ 

och kvantitativ metod. På detta sätt anser vi att vi har fått med ett bredare perspektiv samtidigt 

som vi har undvikit vissa nackdelar med de båda metoderna.  (Jacobsen 2007, s 58) 

 

Vår undersökning är empirisk eftersom den bygger på vårt frågeformulär och tillgänglig 

litteratur. Vi gör sedan en induktiv slutsats av den informationen vi får in, framför allt genom 

frågeformuläret(Thurén 1991, s. 19-22).  

 

2.1.1 Vad skiljer den kombinerade metoden från den kvalitativa? 

När man utför kvalitativa intervjuer ska man undvika att skapa sig någon bestämd uppfattning 

om vad man letar efter för då kan det vara det enda man får reda på. En intervju ska vara så 

öppen som möjligt (Jacobsen 2007, s.49).  Tackvare den stora flexibilitet som en kvalitativ 

intervju erhåller får den intervjuade med egna ord beskriva en viss situation på sitt eget sätt 

(Jacobsen 2007, s.48). Den ursprungliga problemställningen förändras i takt med att man får 

veta mer, detta kan göra att man får en känsla av att man aldrig blir klar och att det ständigt 

dyker upp ny information (Jacobsen 2007, sid. 50,52). Kvalitativa intervjuer används oftast 

när man vill söka förklaringar till olika fenomen.  

 

Det är lättare att få mer intima frågor besvarade genom en kvalitativ intervju. Samtidigt har 

man möjlighet att ställa en stor mängd frågor. I en intervjusituation kan man även få vetskap 

om förhållanden som den intervjuade personen själv inte är medveten om, till exempel genom 

kroppsspråk. Frågeformuläret däremot är mycket lättare att administrera och svaren är lättare 

att behandla, dessutom ger frågeformuläret respondenten gott om tid att besvara frågorna. I 

frågeformuläret kan man i större utsträckning styra svaren så man bara får med det som är 

relevant. (Andersen 1994, s.86) 
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2.2 Urval 

Problematiken att få tag på lämpliga personer växte snabbt upp för oss. Vi behövde få tag på 

personer med erfarenhet av livet till sjöss, och dessutom i olika positioner ombord. För att få 

ett så brett urval som möjligt har vi inte enbart bett sjukvårdansvariga sjöbefäl att besvara 

frågeformuläret, utan även maskinbefäl, juniorbefäl, seniorbefäl och besättningsmedlemmar. 

Vi har också eftersökt personer med erfarenhet från skador till sjöss, för att få en bild från 

patientens synvinkel.  

 

Vi valde att skicka frågeformuläret till både svenska och utländska besättningar för att se 

eventuella skillnader. Trots allt har många länder skrivit under ILO-konvention 164, 47 länder 

hade ratificerat konventionen 2002 (Sveriges Riksdag, 2002). Svaren borde likna varandra 

oberoende nationalitet och eventuell flagg på fartyget. Filippinsk besättning blir dessutom allt 

vanligare ombord på svenska fartyg, därför är även deras syn på sjukvården intressant och av 

värde. 

 

Vi har valt att fråga både sjukvårdsansvarigt sjöbefäl och besättningsmedlemmar därigenom 

får vi mångas olika syn på sjukvården. Det som till exempel en sjukvårdsansvarig bedömer 

som viktigt och relevant kanske en besättningsmedlem tycker är helt betydelselöst och 

tvärtom. Detta kan bero på skillnader i kunskap och värderingar (Anderberg 1991, s. 59-60). 

 

Vi valde att skicka ett e-brev till kontaktpersoner på nio större svenska rederier där vi 

bifogade frågeformuläret och bad dem vidarebefordra detta till ett par av deras fartyg. Valet 

av rederier gjordes där vi uppskattade sannolikheten som hög att de skulle ha 

internetuppkoppling ombord på fartygen. Eftersom Svenska rederier idag har de flesta 

fartygstyper representerade fick vi ett brett urval även i aspekten angående fartygstyper. Då 

det idag är vanligt med utländska juniorbefäl bifogade vi även ett frågeformulär översatt till 

Engelska. Vi har främst vänt oss till sjukvårdsansvariga sjöbefäl och främst 

besättningsmedlemmar som har erfarenhet av sjukvården ombord. Alla synvinklar i ämnet är 

av värde.  

 

Vi anser att vi har utfört ett slumpmässigt urval. Vi har inte kunnat styra över vilka som har 

fått frågeformuläret i slutändan. Genom att använda oss av detta slumpmässiga urval har vi 

undvikit att urvalet blir systematiskt snedvridet. (Jacobsen 2007, s. 221) 
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Självklart finns det viss risk att resultatet inte blir lika slumpmässigt som vi eftersträvar. 

Rederierna kan medvetet eller omedvetet välja fartyg som de vet har hög standard på 

sjukvården för att se bra ut utåt, trots alla löften om anonymitet. Vi bedömer dock risken att 

rederierna har gjort ett selektivt urval som liten. Vi tror snarare att vi, tackvare mängden 

tillfrågade rederier, har fått en mycket representativ bild av sjukvården ombord på olika 

fartygstyper.  

 

2.3 Bortfall 

Bortfallet är svårt att uppskatta. Vi har skickat ut frågeformuläret till nio stycken större 

svenska rederier. Vi bad dem vidarebefordra samma frågeformulär till ett par av deras fartyg. 

Om vi då antar att de nio tillfrågade rederierna vidarebefordrade frågeformuläret till två av 

deras respektive fartyg. Varje fartyg skulle helst besvara ett frågeformulär för befäl och ett för 

manskap, alltså två totalt per fartyg. Om vi antar att ovanstående hypoteser också har utförts 

så har vi fått en svarsfrekvens och ett bortfall enligt nedanstående tabell. 

Utskickade frågeformulär Besvarade frågeformulär Svarsfrekvens Bortfall 

36 24 67% 33% 

   

Totalt deltog 24 stycken sjömän i undersökningen, plus en läkare på TeleMedical. 11 stycken 

av de 24 som deltog var sjukvårdsansvariga sjöbefäl, 13 stycken var övrigt befäl och andra 

personer ur besättningen. Se mer i resultatdelen av detta arbete.  

 

En viss del av bortfallet kan bero på att vi kan ha varit något otydliga med hur man skulle 

besvara frågeformuläret. Vi utformade frågeformuläret så det skulle gå att besvaras 

elektroniskt. Vi skrev i mailet att frågeformuläret med framgång kunde besvaras elektroniskt 

och skickas via mail. Trots detta valde flertalet att skriva ut formuläret och sen scanna in 

svaren. Om det var en vedertagen uppfattning att man skulle skriva ut och scanna in kan 

troligtvis en del av bortfallet förklaras med att det skulle vara för tidkrävande att besvara 

frågeformuläret.  

 

Vi kan inte dra generella slutsatser av frågeformuläret på grund av det relativt låga 

deltagarantalet. Det behöver finnas minst 15-20 respondenter i varje grupp man undersöker 

för att kunna göra statistiska beräkningar och jämförelser. (Nyberg 2000, s. 107) Vi anser 
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dock att vår undersökning och resultatet av den samma ger en tydlig fingervisning om hur 

sjukvården fungerar och vad det finns för brister.  

 

2.4 Material och litteratur 

För att kunna fastställa om sjukvården är så bra som den kan vara och skall vara enligt 

gällande lagstiftning har vi studerat viss litteratur i ämnet. Sjöfartsverkets författningssamling 

(SJÖFS 2000:21) och ”Sjukvård för Sjöbefäl” (Palmkvist, 2004) har vi lagt stor tyngdpunkt 

vid.  För att förstå hur arbetsmiljön ser ut och hur lätt skador uppstår ombord på fartygen har 

artiklar från Sjöfartens arbetsmiljönämnd studerats. Centrum för maritim hälsa, 

http://www.maritimehealth.se/,  är tänkt att fungera som en samlingssida för rapporter och 

information som berör ämnet, där har vi fått mycket inspiration ifrån. Transportstyrelsens 

rapporteringssystem Insjö innehåller en stor mängd olycksrapporter som vi har analyserat. 

Viss mängd äldre litteratur, föreskrifter och artiklar förkommer också i arbetet.  

 

Det finns två examensarbeten från Sjöfartshögskolan i Kalmar med ämnen som berör 

sjukvården till sjöss. Det ena handlar om Radio Medical som i dag heter TeleMedical, där 

författarna på ett bra sätt beskriver Tele Medicals verksamhet och funktion (Wodelius och 

Öryd, KMA 2000).  Det andra handlar om försöken med Maritime Medical Consulting 

System, MMCS, som utförts på Stena Lines Passagerarfärja Stena Germanica (Persson och 

Zaar, KMA 2002). MMCS är ett system där man i fartygets sjukhytt har utrustning att utföra 

läkarkonsultering via videolänk med läkare i land. De båda examensarbetena har studerats 

mycket noga och vissa enstaka delar förekommer i vårt arbete.  

  

Frågeformulären står i centrum i hela arbetet. Eftersom vi har frågat personer om deras egna 

erfarenheter och händelser som de själva upplevt kan vi dra slutsatsen att källorna är mycket 

trovärdiga (Jacobsen 2007, s.160). Eftersom alla svarar anonymt har ingen anledning till att 

ljuga eller svara på ett sätt som undermedvetet ska framställas som det riktiga. Tackvare det 

personliga avståndet som uppstår när frågeformuläret besvaras elektroniskt har känslan av 

anonymitet ökat (Jacobsen 2007, s. 204).  

 

http://www.maritimehealth.se/
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3. Teori 

3.1 Vad förväntas av sjukvårdsansvarigt sjöbefäl? 

I den senaste författningssamlingen (SJÖFS 2000:21) står följande i inledningen om 

sjömannens rätt till sjukvård till sjöss: Kapitel 2. 1 § ”En person skall vid behov få den bästa 

sjukvård tillgänglig ombord.” I den tidigare förordningen (SJÖFS 1994:4), står det enligt 

följande: Kapitel 1. 2 § ”Kungörelsens ändamål är att säkerställa att en sjöman under sin 

tjänstgöringstid ombord får sjukvård som är så jämförbar som möjligt med den vård som 

vanligen finns att tillgå för arbetstagare i land.”  

 

Enligt Palmkvist(2004, s.11) förväntas vi som sjöbefäl utföra åtgärder som i land enbart utförs 

under specialistläkares tillsyn. Det vilar ett tungt ansvar på alla sjukvårdsansvariga sjöbefäl. 

Vi måste inse våra begränsningar som sjukvårdsansvariga sjöbefäl och ofta ta kontakt med 

Tele Medical. ”En sjöman är en sjöman – en läkare är en läkare”. Tele Medical finns där för 

att hjälpa till med diagnos och rekommendera bästa behandling. (Palmkvist, 2004, s 12) 

 

Den besättningsmedlem som har fått i uppgift att vara sjukvårdsansvarig ombord är skyldig 

att hålla sig uppdaterad och kunnig om gällande bestämmelser (Palmkvist, 2004, s 15). 

Certifikatet som sjukvårdsansvarig ska inneha måste förnyas vart femte år. I 

Fartygssäkerhetslagen 4 kap. 9§ står det att ”Personal med ansvar för sjukvården ombord skall 

ha certifikat som sjukvårdare. Förordning (2007:238).”  

 

Sjöfartsmedicinska institutet i Esbjerg har efter granskning av tidigare fall kommit fram till att 

sjukvårdsansvarig agerar alldeles för sent eller utan att kontakta Tele Medical. I vissa fall där 

kontakt med Tele Medical har tagits har ändå patientens sjukhistoria varit dåligt kartlagd och 

även undersökningen av patienten har varit bristfällig. Om man tänker på begreppen ”lite sjuk 

– sjuk – mycket sjuk – allvarligt sjuk” ska man ingripa redan i gränszonen mellan lite sjuk och 

sjuk, med andra ord väldigt tidigt i sjukdomsbilden. (Palmkvist, 2004, s 11) 

 

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjukvård och apotek på fartyg (SJÖFS 

2000:21) 2 kap. 2§ skall man alltid rådgöra med läkare vid sjukdomsfall eller olycka, dock 

inte om det uppenbarligen är onödigt. Tele Medical har en mycket viktig del i 

sjukvårdsarbetet ombord. I SJÖFS 2000:21 3 kap. 1, 2 & 3§ kan man läsa att samråd med 

sjukvårdskunnig i land skall ske med svensktalande läkare, om det är möjligt. Vid samråd 
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med läkare ska blanketten ”Läkarkonsultation från fartyg” användas. I hamn skall man i första 

hand använda sig av den lokala sjukvården. Tele Medical kan användas om man inte kan få 

den hjälp man behöver av den lokala sjukvården i land. I senaste författningssamlingen 

(SJÖFS 2000:21) kan man tydligt läsa att “ombordanställd skall vi behov få bästa möjliga 

sjukvård ombord”. Och att sådan sjukvård ska vara kostnadsfri för den ombordanställde. 

Vidare står det att befälhavaren har ansvaret för att sjukvården fungerar ombord.  

 

3.2 Inrapporterade sjukvårdsfall på Insjö  

Insjö är ett inrapporteringssystem framtaget av sjöfartsbranschen och sjöfartsinspektionen. 

Syftet med Insjö är att fartygen ska kunna rapportera in olyckor, farliga moment, riskfyllda 

arbetssituationer, etc. Alla rapporter hanteras anonymt och publiceras på hemsidan. Insjö kan 

även direkt larma om åtgärder och uppmärksamma andra fartyg om farliga situationer. 

Lösningar och farliga moment kan sökas direkt på hemsidan. (Om insjö 2009) Fallen som 

följer nedan är anonyma olycksrapporter inrapporterade till insjö.  

 

En matros skulle titta till de hydrauliska systemen i maskinrummet. Dörren in till hydrauliken 

var inte säkrad och när fartyget rullade klämde matrosen ett finger i dörrkarmen. Såret 

rengjordes och undersöktes av sjukvårdsansvarigt sjöbefäl. Det rådde viss tveksamhet om 

såret skulle behöva sys eller om det skulle räcka med att tejpa ihop såret med kirurgtejp. 

Därför togs kontakt med TeleMedical för att få rådgivning. Läkaren på TeleMedical 

rekommenderade att tejpa ihop såret med kirurgtejp och behandla med antiinflammatorisk 

medicin tills skadan kunde undersökas av läkare i land. (Insjö, 2006) 

 

Under en livbåtsövning fick en matros ombord på en av livbåtarna hjärtstopp orsakat av 

flimmer. Han tappade även snabbt medvetandet. Matrosen var befälhavare ombord på den 

sjösatta livbåten vid olyckstillfället. En styrman som befann sig ombord på fartygets FRB 

(fast rescue boat) bredvid livbåten ryckte in och påbörjade HLR (hjärt- lugnräddning). 

Livbåten gick in till kajkanten där andrestyrman mötte upp med defibrillator och akutväska. 

Matrosen saknade då fortfarande puls och andades inte. Defibrillering påbörjades kort därefter 

och efter fyra försök återfick matrosen puls och andning. (Insjö, 2005) 
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En maskinist fick ett larm om att kylarvattnet var för varmt. När han öppnade kylarlocket för 

att kontrollera fick han kokande vatten över handleden. Handleden kyldes snabbt ner med 

kallt vatten. Blåsorna punkterades och därefter lades skadan om med bandage. (Insjö, 2003) 

 

En matros fick färg i ögat när han skulle blanda färg. Han använde inte skyddsglasögon vid 

olyckstillfället. Matrosen spolade ögat med NaCl 0,9 % i 30 minuter. Efter några timmar 

undersökte andrestyrman ögat. Han fann då att ögat inte var rött eller irriterat. Han valde för 

säkerhetsskull att rådgiva med TeleMedical angående eventuell behandling. (Insjö, 2009) 

 

En elev skulle ansluta ett högtrycksdrivet verktyg till fartygets högtryckssystem. Eleven hade 

problem att få av skyddspluggen som satt i öppningen på ventilen. På grund av högt tryck flög 

den till slut av och träffade elevens tumme. Eleven fick mindre sår och svullnad under nageln. 

Tummen blev också svullen efter händelsen. Eleven togs då till sjukhytten för undersökning. 

Hon fick förstahjälpen, smärtstillande och en ispåse att hålla mot tummen. (Insjö, 2007) 

 

Som man kan se i de olika exemplen ovan, hämtade från transportstyrelsens 

rapporteringssystem Insjö, är skadorna av varierande art. Det kan vara allt från hjärtstopp till 

ett blåmärke. Snabbt och professionellt agerande direkt på olycksplatsen ökar patientens 

chanser till överlevnad. Sådant handlande kan dessutom göra att rehabiliteringstiden blir 

avsevärt mycket kortare (Jande-Waldau, Winnarve 2004, s 11). Ett sjukvårdsansvarigt 

sjöbefäl behöver ha bred kunskap om sjukvårdarbete och alltid vara beredd på det värsta. 

 

3.3 Fartygens utrustningskrav 

Enligt Lövrup
1
 skrevs en av de första förordningarna 1970 under namnet SJÖFS 1970:A29.  I 

den hänvisade man endast till Socialstyrelsens föreskrifter, SoSFs (M) 1979:25, och saknade 

helt innehåll med avseende på till exempel ett fartygsapotek. Den första förordningen som 

innehöll bestämmelser om fartygsapoteken kom så sent som 1994, SJÖFS 1994:4 och är 

föregångare till den förordning som kom 2000 och som alltjämt är gällande trots att den har 

tio år på nacken, SJÖFS 2000:21. 

 

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2000:21) styrs apotekets utrustningskrav främst 

med avseende på hur stor besättningen är och hur långt det är till anlöpbar hamn. Det finns 

                                                           
1
 Erik Lövrup Jurist Transportstyrelsen sjöfartsavdelningen, intervju den 6 februari 2009.  
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sex olika varianter av fartygsapotek. A1, A2, A3, B1, B2 och B3. Har man mer än 12 timmar 

till anlöpbar hamn skall man ha ett B-apotek. Om det blir ett B1, B2 eller B3 beror på hur 

många besättningsmedlemmar man har.  Om man har från 2 till 12 timmar till anlöpbar hamn 

skall man ha ett A-apotek. Om man ska ha ett A1, A2 eller A3 apotek avgörs av hur stor 

besättning man har. 

B1 och A1 => t.o.m. 12 personer 

B2 och A2 => 13 – 50 personer 

B3 och A3 => 51 – 100 personer. 

Fartyg med en besättning på 100 personer eller fler måste dessutom ha en sjuksköterska eller 

läkare som ingår i besättningen. Om det ska vara sjuksköterska eller läkare bestäms av hur 

många timmar man har till anlöpbar hamn.  Om ett fartyg bara har högst två timmar till 

närmsta anlöpbara hamn skall man medföra läkemedel som anges i SJÖFS 2000:21 bilaga D. 

För varje påbörjat antal av 25 personer i besättningen skall man medföra en ny uppsättning 

enligt listan i SJÖFS 2000:21 bilaga D. Särskilda listor på läkemedel som ska finnas med i 

livbåtar och livflottar finns angivet i SJÖFS 2000:21. Narkotiska preparat ska enligt 

författningssamlingens (SJÖFS 2000:21) 5 kap. 12§ förvaras på lämplig plats enligt 

befälhavarens beslut. Oftast förvaras narkotiska preparat inlåst i befälhavarens hytt eller 

liknande. I författningssamlingens (SJÖFS 2000:21) 5 Kap. 7§ står det att endast befälhavaren 

eller sjukvårdsansvarigt sjöbefäl får ordinera eller lämna ut läkemedel. Mediciner skall 

dessutom ordineras genom TeleMedical, om det är akut och kontakt inte hinns med skall 

ordinationen verifieras i efterhand. Fartyg som transporterar farligt gods ska dessutom ha 

motgifter ombord enligt vad som anges i Sjöfartsverkets föreskrifter om transport av farligt 

gods (SJÖFS 2000:14). 

 

I land har man slutat använda läkemedlet Rohypnol men detta läkemedel finns fortfarande 

upptaget i SJÖFS 2000:21 och måste således finnas ombord i skeppsapoteket. I Sverige såldes 

Rohypnol under namnet Flunitrazepam och är ett starkt beroendeframkallande läkemedel som 

används vid bland annat svår sömnlöshet (Knudsen, 2009). Man använde rohypnol 

tillexempel för insomning inför operation men medlet kan hos vissa personer och i samband 

med alkohol ge motsatt verkan och göra personen aggressiv. Läkemedelsföretaget Roche 

beslutade år 2004 att sluta sälja Flunitrazepam i Sverige på grund av att läkemedlet använts 

flitigt vid mycket grov brottslighet. (Sjöblom, 2004) 
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3.4 Vad har gjorts för att förbättra sjukvården ombord? 

Under sjöfartens barndom brottades man med problem som smittsamma sjukdomar, besvär 

orsakade av dålig hygien och bristsjukdomar. Utvecklingen inom läkekonsten har sedan dess 

sakta men säkert gått framåt. Medicinerna från sjöfartens barndom kan inte jämföras med 

dagens läkemedel som är noggrant testade och med inga eller åtminstone lindriga 

biverkningar.     

 

Sverige var först i världen när vi år 1922 började med radiomedicinsk rådgivning. Tele 

Medical är ett samarbete mellan JRCC, Joined Rescue Coordination Center, i Göteborg och 

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. TeleMedical fungerar på så sätt att man anropar JRCC för 

att bli kopplad till läkare i land, läkaren kan sedan ställa diagnos med hjälp av de uppgifter vi 

ger honom och sedan kan han rekommendera behandling och ordination. Att kontakten sker 

genom JRCC är väldigt viktigt då de under hela samtalet har medhörning, JRCC kan på detta 

sätt mycket tidigt bedöma om det kommer att behövas en räddningsinsats och kan börja 

förbereda denna i ett tidigt skede. Skulle samtalet brytas försöker JRCC direkt att återfå 

kontakten. TeleMedical i Sverige vänder sig enbart till fartyg som inte ligger i hamn. Ligger 

ett fartyg i hamn bör det i första hand söka hjälp från den lokala sjukvården. (Palmkvist 2004, 

s 17-19) 

 

Innan kontakten med TeleMedical tas ska blanketten ”Läkarkonsultation” fyllas i av den 

sjukvårdsansvarige ombord. Blanketten innehåller uppgifter om patienten som kan vara 

värdefullt för läkaren att veta. Dessutom fungerar blanketten som en checklista så inte den 

sjukvårdsansvarige glömmer något. Läkarens medicinska råd ges i klarspråk så att 

sjukvårdsansvarigt sjöbefäl garanterat förstår instruktionerna. Avancerade medicinska termer 

bör alltså undvikas. (Palmkvist 2004, s 17) 

    

Maritex utvecklades 1970 av Chalmers tekniska högskola. Maritex var ett 

kommunikationssystem med vilket man kunde skicka textmeddelanden över hela jorden. 

Även detta var ett hjälpmedel som underlättade kontakten med läkare i land. (Wodelius, Öryd 

2000, s. 5) 

 

1970 kom sjöfartsverket med en förordning där sjukvården ombord reglerades, den hette 

SJÖFS 1970:A29. Förordningen i sig har inga regler om hur sjukvården ska vara ordnad 
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ombord men reglerar den genom att hänvisa till socialstyrelsens författningar. År 1994 kom 

de med en ny förordning, SJÖFS 1994:4 som mera direkt reglerar sjukvården ombord. I denna 

står bland annat att sjukvården ombord ska vara så jämförbar som möjligt med motsvarande 

för arbetstagare i land. Denna förordning är den första som reglerar vilken medicinsk 

utrustning och vilka läkemedel som skall finnas på fartygen. År 2000 skrevs en ny förordning, 

SJÖFS 2000:21, baseras helt på den från 1994 men fick en något annorlunda formulering och 

ett moderniserat skeppsapotek.  

 

I ett samarbete mellan bland annat Chalmers tekniska högskola och Stena Line utvecklades ett 

system som fick namnet MMCS, Maritime Medical Consulting System. Det finns ett 

examensarbete om detta system. I passagerarfartyget Stena Germanicas sjukhytt installerades 

ett videokonferenssystem, som kommunicerade via Inmarsat-B, där en läkare i land med hjälp 

av kameror och genom att patienten kopplades upp mot systemet kunde konsulteras. Läkaren 

kunde med detta system få kontinuerlig information om patientens värden, såsom till exempel 

EKG utskrift, blodtryck, saturation och dylikt. Läkarkonsultation med hjälp av MMCS är 

fristående och går inte genom JRCC.(Persson, Zaar 2002 s. 4-6) Att installera ett sådant 

system kostar en hel del pengar men det blir ett ovärderligt verktyg och stöd både för läkaren 

iland och det sjukvårdsansvariga sjöbefälet och riskerna minskar för att patienten ska bli fel 

omhändertagen. De sjukvårdsansvariga styrmännen på Stena Germanica ansåg att systemet 

krävde mycket vana och övning att rederiet senare valde att lägga ner projektet.  

 

Utvecklingen går ständigt framåt och kommunikationsmöjligheterna inom sjöfarten blir 

ständigt bättre och i dag kan man kontakta Tele Medical via satellit, radiotelefoni och 

mobiltelefoni var man än befinner sig på jorden. (Palmkvist 2004, s 18-23) 

 



 21 

3.5 Statistik från TeleMedical 

Enligt Westlund
2
 hade TeleMedical år 2009 totalt 539 ärenden. Betydande del av anropen 

kom från Östersjön. Tabellen nedan redovisar varifrån anropen kom.   

 

Östersjön  180 

Kattegatt, Skagerrack  114 

Indiska oceanen  13 

Medelhavet  12 

Nordsjön  71 

Sydatlanten  29 

Nordatlanten  98 

Stilla havet  22 

Totalt 539 

 

 

76 % av alla anrop kom från svenska fartyg.  

 

I Östersjön och Kattegatt var uppdelningen mellan skadad besättningsmedlem och skadad 

passagerare ungefär lika stor. I Kattegatt var det något fler passagerare som behövde 

läkarvård, medan i östersjön var det övervägande besättningsmedlemmar. De anrop som kom 

från övriga delar av världen gällde nästan uteslutande skadad besättningsmedlem.  

 

Sedan 2005 har antalet anrop till TeleMedical ökat stadigt. 2009 hade en aning fler fall än 

2008. Sedan flera år tillbaka ligger siffran stadigt på över 500 fall och anrop per år.  

 

3.6 Sjöfartsverkets meddelanden 

Varje år ger transportstyrelsen ut en skrift där man sammanställt statistik för olyckor och 

tillbud till sjöss för föregående år, här redovisas även statistik för olyckor med personskador 

ombord på handelsflottans fartyg. Numera publiceras den endast på transportstyrelsens 

hemsida under namnet ”Sammanställning av rapporterade fartygsolyckor och tillbud samt 

personolyckor i svenska handels och fiskefartyg”. Då nuvarande års upplaga ännu inte 

publicerats har vi tittat på den som kom år 2009 som gäller år 2008. Under detta år var det 

både bland kvinnliga och mannliga sjömän vanligast med fallolyckor. Under året skedde totalt 

135 arbetsolyckor och de sjömän som drabbades mest, procentuellt, av arbetsolyckor var i 

                                                           
2
 Karin Westlund RadioMedical, intervju den 30 mars 2010 
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åldern 60-64. Diagrammet nedan visar antalet arbetsolyckor/100 aktiva sjömän 

år2008.(Transportstyrelsen 2008, s. 68) 

 

 

I nedanstående tabell visas hur antalet aktiva sjömän och antalet arbetsolyckor är fördelade på 

de olika åldersgrupperna. Den största åldersgruppen är 25-34 och det är även i den 

åldersgrupp som drabbades av det största antalet arbetsolyckor, även denna tabell gäller för år 

2008. (Transportstyrelsen 2008, s. 68) 

Ålder 16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65- totalt 

Antal aktiva 

sjömän 

 

 

2029 

 

 

1837 

 

 

3140 

 

 

2849 

 

 

2528 

 

 

940 

 

 

150 

 

 

51 

 

 

13525 

Antal 

arbetsolyckor 

 

4 

 

17 

 

37 

 

29 

 

23 

 

16 

 

9 

 

- 

 

135 

I de båda tabellerna ovan ingår alla befattningar ombord och omfattar både män och kvinnor.  
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Diagrammet nedan visar antalet personskador fördelat på de olika fartygstyperna. Som man 

kan se är passagerarfartyg i topp med flest personskador. (Transportstyrelsen 2008, s. 83) 

 

Som man kan utläsa i informationen förekommer det en hel del olyckor ombord på fartygen 

varje år. Olika antal i olika åldersgrupper och fartygstyper, vilket också kräver mer av den 

sjukvårdsansvariga. Tankfartyg har till exempel mycket förgiftningar som kan behöva 

behandlas. Äldre personer kan drabbas av åldersrelaterade sjukdomar.  

  

3.7 Arbetsmiljön ombord 

Sjöfarten har en helt unik arbetsmiljö som inte kan jämföras med någon miljö i land. De 

största farorna ligger inte i att det är väldigt trångt och svårframkomligt ombord jämfört med i 

land, de största farorna är vädrets makter. Kraftig vind som drar med sig kraftig sjö ligger 

bakom en stor mängd av alla olyckor ombord på fartyg runtom i världen.  

 

I SAN-NYTT 3 (Sundgren 2009) beskriver Lars Sandberg, arbetsmiljöingenjör, sjöfartens 

arbetsmiljö enligt följande: ”I den landbaserade industrin har många risker byggts bort under 

senare år, men det är ofta svårare att göra ombord på grund av utrymmesbrist. Till sjöss måste 

också sjömännen själva lösa problem när de uppstår eftersom det inte går att bara ringa in 

någon utifrån. Dessutom jobbar man nära tunga, rörliga maskiner vilket ökar risken för 

allvarliga olyckor”.  Vidare berättar Sandberg att sjöfarten blir mycket speciell då man inte 

bara kan lämna sitt arbete och gå hem på kvällen.  
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4. Resultat 

4.1 Resultat från frågeformulär för TeleMedical-läkare 

TeleMedical-läkaren som besvarat frågeformuläret har en mångårig erfarenhet av 

radiomedicinsk rådgivning till fartyg.  

 

Har du kännedom om sjöbefälens utbildning och kompetens ombord på svenska fartyg? 

Ja.  

 

Vid svar ja på föregående fråga; tycker du att sjukvårdsansvarigt sjöbefäl har tillräcklig 

kompetens för att klara det ansvaret han har ombord? 

Ja, tack vare en bra grundutbildning och repetitionsutbildning, också engagemang och intresse 

för sin uppgift vederbörande har också gjort studiebesök på akuten, arbetat m sköterskor och 

läkare där flera arbetspass, för ökad insyn och kunskap.  

 

Hur ser du på sjukvårdsansvarigt sjöbefäls förutsättningar att klara sina åtaganden? 

fungerar bra, under support med kompletterande frågor från radiomedicalläkare, blir diagnos 

och behandling bästa möjliga under de förutsättningar som finns, också möjlighet för 

uppföljning aktivt eller passivt. 

 

Tycker du att du kan lita på att sjukvårdaren förstår och följer dina instruktioner, diagnoser 

och ordinationer? 

Ja. 

 

Känner du att du kan lita på att sjukvårdsansvarigt sjöbefäl ger korrekt information? 

 Ja 

 

Hur tycker du att kommunikationen mellan läkare och fartyg fungerar? 

Mkt bra, optimeras ibland om tekn problem av mrcc gbg 

 



 25 

Vad kan göras för att underlätta kommunikationen och på så sätt även förbättra sjukvården 

ombord? 

Digitalkamera utnyttjas allt mer vid sårskador eller utslag, mailmöjlighet tillsammans med 

mrcc ger möjlighet till säker kommunikation i lugnt skede, såsom tidigare tfn akut vid akuta 

problem.  

 

Tycker du det är något som fattas när det gäller utrustning och läkemedel i fartygens 

sjukhytter och apotek? I så fall vad? 

Uppgraderas successivt utifrån nya möjligheter och behandlingar  

  

Har du några andra förslag till förbättringar för att sjukvården till sjöss ska bli säkrare? 

Att automatisk defibrillator än mer skulle användas, vid jordenruntgående fartyg, inte bara 

stora passagerarfartyg eller kryssningsfartyg, då kostnaderna minskat drastiskt sista 5-10 åren, 

och att denna utbildning då skulle kunna tas in än mer i grundutbildningen och 

repetitionsutbildning.  
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4.2 Resultat från frågeformulär för besättningsmedlemmar 

Diagrammet nedan visar fördelningen över de personer som svarat på frågeformuläret med 

avseende på befattning, kön, fartygstyp och fartygets flagg. Som man kan utläsa är det 

vanligast med manligt befäl på tankfartyg med Liberiaflagg. Totalt har 13 personer ur 

besättningen deltagit.  

 

Upplever du att sjukvården är tillräckligt bra ombord? 

Av dem som svarat tycker samtliga utom två person att sjukvården är tillräckligt bra ombord, 

en har avböjt att svara. De personer som inte tycker att sjukvården är tillräckligt bra jobbar 

som manskap under svenskflagg. En person menar att ofta innehar inte sjukvårdsansvarig 

tillräcklig kunskap eller erfarenhet av akutfall. Han menar att det oftast är kocken som innehar 

mest erfarenhet av akutsjukvård och sårvård.  

 

Upplever du att du får tillfredställande sjukvård ombord? 

Alla respondenter anser att de får tillfredställande sjukvård ombord, dock har en person svarat 

att han endast får tillfredställande sjukvård i viss mån. En person har svarat blankt nej på 

frågan.  

 

Känner du tillit till sjukvårdssystemet ombord?  

Nio av respondenterna känner tillit till sjukvårdssystemet ombord. En person anser att det 

beror på kunskapen hos vederbörande sjukvårdsansvarig. En person påpekar dessutom att de 

har kompetent personal med uppdaterade mediciner ombord. En person svarar blankt nej på 

frågan.  

0

2

4

6

8

10

12

14

B
ef

äl

M
an

sk
ap

To
ta

lt
M

an

K
vi
nn

a

Ta
nk

La
st

fa
rty

g

Fä
rja

S
ve

rig
e

Fä
rö

ar
na

Li
be

ria



 27 

 

Tycker du att de sjukvårdsansvariga har tillräckliga kunskaper för att ge en bra sjukvård? 

Fem av respondenterna tycker att sjukvårdsansvarigt sjöbefäl har tillräckliga kunskaper för att 

ge bra sjukvård. Tre personer tycker inte att sjukvårdsansvarigt sjöbefäl har tillräckliga 

kunskaper, medan en person tycker att frågan är för svår att svara på om man arbetar i maskin. 

Två personer lyfter fram att det inte behöver vara just den sjukvårdsansvariga som behandlar. 

Finns det någon mer lämpad i besättningen och som har ett större intresse av sjukvård kan han 

mycket väl hjälpa till. En person svarar ”Bra sjukvård – Nej. Akuta Åtgärder – Ja”.  

 

Är du orolig att du ska bli felbehandlad och få men vid sjukdomsfall ombord? 

Fyra personer har svarat att de är rädda för att bli felbehandlade vid eventuellt sjukdomsfall 

eller olycka ombord. Sju personer har svarat att de inte är rädda för att bli felbehandlade. En 

person som svarat att han är rädd för att bli felbehandlad har även sett felbehandling av 

brännskada och kemiska skador. En person förtydligar att MRCC är fantastiska. ”Vid 

eventuell felbehandling ombord finns alltid möjlighet till läkarbesök i nästa hamn” svarar en 

befälhavare. En person som inte är orolig inser dock att felbehandling kan hända.  

 

Anser du att sjukvården ombord behöver förbättras? Om ja, vad har du för förslag till 

förbättringar?  

På frågan hur man skulle kunna förbättra sjukvården dök det upp några förslag, främst vad det 

gäller utbildningen. Mer och längre utbildning, vidareutbildning och kurser för alla 

ombordanställda. Längre och obligatorisk praktik på Akuten. En person som jobbar på färja 

tycker att det borde finnas en anställd sjuksköterska ombord när man har mycket passagerare. 

De största bristerna uppstår om båten rullar när man ska göra fina arbeten som att sy, sådant 

som är svårt att påverka. En person tycker att kockarna ska sjukvårdsutbildas mer och bättre, 

då de har tjänstgöring hela dagen och alla vet att kocken är anträffbar på samma plats hela 

tiden. Två år istället för fem när man ska förnya certifikatet. Att man uppdaterar 

sjukvårdsansvariga ombord på sjukdomar som är vanliga i filippinerna/de länder man tradar 

på.  

 

Har ni några övningar ombord i sjukvård och i så fall vad tränar ni på?  

De flesta utom en som svarat på frågeformuläret hävdar att de har övningar i sjukvård 

ombord. En person som jobbar på färja hävdar dock att de inte har någon som helst träning 

eller övning i sjukvård. Övningar som är vanligast förekommande är bland annat HLR, 



 28 

blödningar, första förband, akutingripande, LABC, evakuering, syrgasbehandling, kemspill 

och återupplivningsförsök. En person beskriver deras övningar som ej verklighetstrogna fall 

då chiefen inte har intresse eller kunskap. De övar sig mest på att packa upp båren. En annan 

person beskriver det kort som varierande akutfall.  

 

I tabellen nedan redovisas de kryssfrågor som fanns med på frågeformuläret. På en del frågor 

stämmer inte antalet svar överens med antalet personer som deltagit i undersökningen. Det 

beror på att vissa har avböjt att svara samt att någon person kryssat i både ja och nej på någon 

fråga.  

Frågeställning Ja Nej 

Har du råkat ut för en olycka eller sjukdom till sjöss och fått vård 

ombord? 

7 6 

Kände du dig trygg och väl omhändertagen vid det tillfället? 6 4 

Kände du någon oro för att du skulle få fel behandling? 5 4 

Blev du helt återställd eller fick du bestående men? 3 4 
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4.3 Resultat från frågeformulär för sjukvårdsansvariga sjöbefäl 

Diagrammet nedan visar fördelningen över de personer som svarat på frågeformuläret med 

avseende på kön, fartygstyp och fartygets flagg. Som man kan utläsa så är det vanligast med 

manlig sjukvårdsansvarig på tankfartyg med Svenskflagg. Totalt har 11 Sjukvårdsansvariga 

sjöbefäl deltagit.   

 

Upplever du att du kan ge tillfredställande sjukvård ombord som går att likställas med 

sjukvården i land (SJÖFS 2000:21)? 

Åtta av de sjukvårdsansvariga svarade blankt nej på frågan. En person anser att han kan ge 

tillfredställande sjukvård som går att likställas med sjukvård i land. En person anser att han 

kan ge tillfredställande sjukvård som går att jämföra med sjukvård i land förutom vid olyckor 

eller akuta fall. En person anser att han kan ge akut hjälp om någon skadas och hålla den 

personen vid liv tills professionell personal anländer. Även små blessyrer kan åtgärdas och 

vanliga sjukdomar. ”Men det är omöjligt att få samma sjukvård ombord på ett handelsfartyg 

som iland. Hade det gått hade man kunnat förkorta läkare- o sjuksköterskeprogrammet till 5 

veckor”. En person anser helt enkelt att lagstiftningen bör omformuleras.  

 

Hur skulle man kunna förbättra sjukvården ombord? 

”Hector-systemet” på Stena Germanica nämns som ett bra hjälpmedel angående hur man ska 

kunna förbättra sjukvården till sjöss. Typ pekskärmsdator med steg-för-steg menyer. Mer och 

bättre litteratur, samt landbaserade övningar. Bättre kommunikationsmöjligheter i form av 

videosamtal eller liknande. Kontinuerlig träning och hela tiden uppgraderande 

sjukvårdskurser. Bättre utbildning på mediciner samt instrument hade förbättrat sjukvården 
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till sjöss. Öva besättningen så alla är trygga i hjärt- lugnräddning, blödning och chock så att 

förstahjälpen blir den första hjälpen. Mer utbildning av de ansvariga och att fler ombord, 

gärna alla, får samma utbildning. Repetitionspraktik och mer praktiska övningar.  

 

Tycker du att utbildningen är tillräcklig för att kunna ge tillfredställande sjukvård ombord? 

Räcker åtta veckors teori, övningar och fyra dagars hospitering? 

Fyra av respondenterna verkar vara överrens om att utbildningen räcker till, när det gäller 

enklare fall. En respondent beskriver det som att ”dela ut panodil (vilket det handlar om i 98% 

av fallen) klarar jag utmärkt på min utbildning”. En respondent anser att utbildningen inte är 

tillräcklig. En respondent anser att utbildningen är tillräcklig på en lastbåt, men inte på en 

färja. En person anser att utbildningen är alldeles för liten för att kunna ge sjukvård som går 

att likställa med den som riktiga läkare i land ger. Personen tar också upp problematiken att ge 

”vård i en akut situation till någon vi känner mycket väl och förhoppningsvis tycker om, 

vilket självklart kan påverka ens fokusering”. Även under denna fråga kommer efterfrågan på 

mer praktisk övning fram. 

 

Vad kan förbättras i utbildningen? 

Blandade resultat och framför allt mycket synpunkter på hur ofta man ska förnya Medical 

Care certifikatet. Någon tycker att 3 år skulle vara bättre, medan en annan tycker 5 år är 

lagom. ”Kunskap man inte praktiserar förfaller i glömska bra mycket fortare än för de allra 

flesta. Vart annat år vore lämpligare”. Två personer tycker att man borde lägga in en refresh-

praktikperiod någon gång under de fem åren. Vartannat år förespråkar en respondent. En 

person förespråkar en repetitions-cbt någon gång per år.  

 

Litar du på dig själv och dina kunskaper? 

De flesta av respondenterna svarar att de litar på sig själva och sina kunskaper. Två personer 

svarar att de litar på radio medical och läkarna i land. En svarar att han litar på sig själv vid 

förstahjälpen och vid mindre skador. En svarar att man måste lita på sig själv, det finns inte 

tid att tveka. En person lyfter fram vikten av trygghet och stöd från övriga 

besättningsmedlemmar ombord. En person svarar rakt nej på frågan.  En person påpekar att 

sjukvårdsbiten är en mycket liten del av styrmansarbetet.  
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Tycker du att du har tillgång till all utrustning och läkemedel du behöver för att klara dina 

åtaganden? Om inte, vad saknas? 

De flesta upplever att de har den utrustning som de behöver, frånsett två personer som saknar 

defibrillator. En person nämner att det inte direkt finns något läkemedel som ska lindra 

förkylningssymptom, som till exempel hostmedicin. Följer man strikt alla föreskrifter finns 

det inga krav på mediciner som ska lindra förkylningssymptom. Förkylning måste vara den 

vanligaste åkomman ombord och kan ofta förstöra nattsömnen. En person tycker även att det 

borde finnas graviditetstest och dagen-efter-piller nu när kvinnor blir allt vanligare ombord. 

En person uttrycker sig med att allting kan alltid bli bättre.  

 

Tycker du det är tillräckligt att förnya Medical Care certifikatet vart femte år? 

Blandade resultat. Någon tycker att 3 år skulle vara bättre, medan en annan tycker 5 år är 

lagom. ”Kunskap man inte praktiserar förfaller i glömska bra mycket fortare än så för de allra 

flesta. Vart annat år vore lämpligare”. Två personer tycker att man borde lägga in en refresh-

praktikperiod någon gång under de fem åren. Vartannat år förespråkar en respondent.  

 

Diagrammet nedan visar hur lång erfarenhet de sjukvårdsansvariga sjöbefälen som svarat på 

frågeformuläret har.   
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Tabellen nedan visar resultatet från de kryssfrågor som fanns med på frågeformuläret. På en 

del frågor stämmer inte antalet svar överens med antalet personer som deltagit i 

undersökningen. Det beror på att vissa har avböjt att svara samt att någon person kryssat i 

både ja och nej på någon fråga.  

Frågeställning Ja Nej 

Har du behövt ge vård vid olycka eller sjukdom ombord? 10 1 

Tycker du att din patient fick den vård han/hon hade rätt till? 10 0 

Fungerar samarbetet med TeleMedical på ett tillfredställande sätt? 11 2 

Känner du att du har tillräcklig kompetens för din befattning som 

sjukvårdsansvarig? 

8 5 
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5. Analys 

5.1 Slutsats 

Denna undersökning har gett oss viktig information om hur människorna som arbetar till sjöss 

anser att sjukvården fungerar idag.  

 

Sjukvården ombord på handelsfartygen kan anses som tillräckligt tillfredsställande, den är 

dock inte att jämföra med sjukvården iland. Majoriteten av de personerna som har besvarat 

frågeformuläret anser att sjukvården är tillräckligt bra ombord men att den inte är lika bra som 

lagtexten säger att den ska vara.  

 

Genom att minska på intervallen mellan när sjukvårdscertifikatet ska förnyas, eller att lägga 

till ytterligare en obligatorisk sjukhuspraktik inom detta femårs intervall, kan man förbättra 

sjukvården ombord. På detta sätt får det sjukvårdsansvariga befälet mer erfarenhet och rutin. 

Bättre och mer genomtänkta övningar ombord för att sprida kompetensen över hela 

besättningen är ett sätt som inte ska underskattas. Kommunikationsmässigt kan en hel del 

göras, överföring av rörliga bilder underlättar läkarkonsultationen avsevärt. På färjor där man 

tar ombord många passagerare bör en sjuksköterska ingå i besättningen.  

 

Det som saknas i skeppsapoteket och bland den medicinska utrustningen är till exempel 

läkemedel mot förkylningsbesvär och flera fartyg saknar även en defibrillator ombord. En 

defibrillator kostar numera inte speciellt mycket pengar. Det är många rederier som redan har 

köpt in defibrillatorer och det är mycket positivt. Kanske borde ett tillägg göras till 

sjöfartsverkets författningssamling så det blir krav på att medföra defibrillator ombord på 

fartygen. I denna rapport har vi på ett par ställen pekat på att den författning som idag gäller 

har varit gällande i nästan tio år och den borde uppdateras snarast. Författningssamlingen 

uppdateras alldeles för sällan medtanke på hur snabbt utvecklingen går framåt inom detta 

område. Kan man kanske på något vis reglera vilken utrustning och vilka läkemedel som ska 

finnas ombord på ett mera flexibelt sätt och inte ha det strängt förankrat till författningarna, så 

att alltid de mest effektiva produkter finns tillgängliga för oss som arbetar till sjöss. 

 

Sjukvårdsansvarigt sjöbefäl känner i regel tillit till sina egna kunskaper och erfarenheter. Men 

samtidigt inser han sina begränsningar och att det finns mycket som kan förbättras. Men när 

det gäller vanliga och mindre åkommor litar han på sina kunskaper.  
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Patienten anser att han får den sjukvård han har rätt till och att han litar på sjukvårdsansvarig 

ombord. Samtidigt finns det en viss oro för felbehandling, framför allt bland dem som har 

erfarenhet av skada eller sjukdom ombord. Detta kan bero på att man har en positiv syn på 

sjukvården ombord fram till att man själv behöver den. Bilden av sjukvården kanske blir en 

helt annan om det sjukvårdsansvariga sjöbefälets kunskaper inte lever upp till 

förväntningarna. Vissa sjukvårdsansvariga sjöbefäl anser att om det ändå sker felbehandling 

kan det åtgärdas när man anländer till nästa hamn. Genom frågeformulären ser man att 

osäkerheten är utbredd och att felbehandlingar är ganska vanligt procentuellt sett.  

 

Samarbetet med Tele Medical fungerar för det mesta väldigt väl. Det händer dock att 

vikarierande eller nya läkare har bristande kunskaper i det svenska språket, vilket ökar 

riskerna för missförstånd och därmed riskeras att felbehandling sker. Även saknas förståelse 

för sjömanslivet och en person föreslår till och med att läkarna borde följa med ett fartyg 

under ett par veckors tid för att förstå vilken situation de sjukvårdsansvariga oftast befinner 

sig i. TeleMedical-läkaren tycker att samarbetet fungerar mycket bra och han tycker att 

sjukvårdsansvarig är tillräckligt kompetent för sin befattning och arbetsuppgift ombord.  

 

Det finns inget som fungerar helt perfekt men att söka efter och att hitta fel och brister är ett 

tecken på vilja att komma fram till förbättring.  
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5.2 Diskussion 

När man går igenom svaren från frågeformulären kan man se att de flesta trots allt tycker att 

sjukvården ombord fungerar ganska tillfredställande men att det ändå finns en del att göra för 

att förbättra den. Hur bra vården är på varje fartyg beror helt på hur intresserad den 

sjukvårdsansvarige är, hur mycket erfarenhet och handlag denne har. Både sjukvårdsansvariga 

och besättningsmedlemmar är dock ganska eniga om att sjukvården på inget sätt går att 

jämföra med den som finns tillgänglig för människor som inte arbetar till sjöss. 

 

Majoriteten har uppgett att de känner en viss oro för att de ska bli felbehandlade om de skulle 

skadas eller bli sjuka men att man ändå litar på att den behandlande styrmannen gör allt denne 

kan för att patienten ska få så bra vård som under rådande förhållanden är möjligt. En av de 

personer som svarat på vårt frågeformulär uppger att han inte alls litar på att han får den 

sjukvård ombord som han har rätt till och att han känner sig rädd att få fel behandling om 

skada eller sjukdom skulle uppstå och att få bestående men. Vi tror att en anledning till oro 

kan vara att besättningsmedlemmarna vet om att sjukvårdsansvarig har mycket begränsade 

kunskaper. Som en sjukvårdsansvarig skrev är sjukvårdsarbetet en väldigt liten del i det 

dagliga arbetet för en andrestyrman. Detta kan spegla av sig när det gäller patienternas 

förtroende, självklart har man större förtroende för någon man vet är van vid situationer med 

sjukvårdsarbete.   

 

En sak som flera respondenter har påpekat som en stor brist är att det inte är krav på att det 

ska finnas defibrillator ombord och med tanke på att det är viktigt att sätta igång med hjärt- 

och lungräddning i ett så tidigt skede som möjligt kan det vara ett rimligt krav på rederierna 

att utrusta sina fartyg med en sådan. Enligt HLR-rådet bör defibrillering startas inom fem 

minuter för att det ska finnas en rimlig chans för den drabbade att överleva (HLR rådet, 2006, 

s.6). Befinner sig då ett fartyg flera dygn ute till havs kan en defibrillator vara livsavgörande. 

Eftersom man inte kan få igång ett hjärta utan att defibrillera tycker vi det är sannerligen 

besynnerligt att just defibrillator saknas på en stor mängd fartyg.  

 

Det har framkommit en del brister när det gäller läkemedel, tillexempel finns inga läkemedel 

för att minska förkylningsbesvär. En svår förkylning skulle mycket väl kunna lamslå en hel 

besättning då den kan vara väldigt smittsam och besvären kan bli så svåra att man blir 

sängliggande vilket om man har riktig otur kan drabba hela besättningen. Förkylning och 
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andra virus är förmodligen de vanligaste åkommorna ombord på fartygen, och då känns det 

lite konstigt att det inte finns läkemedel att behandla det med. En person ansåg också att 

likaväl som det finns kondomer i skeppsapoteket borde det även finnas så kallade dagen-efter-

piller och graviditets test ombord idag, då det faktiskt blir fler och fler kvinnor som jobbar till 

sjöss. Sjöfarten borde dessutom alltid sträva efter att vara jämställd, då känns det här som ett 

naturligt steg i rätt riktning.   

 

På frågan om man som sjukvårdsansvarig litar på sina egna kunskaper och erfarenhet har vi 

oftast fått svaret att man i stort sett litar på sig själv, men i några fall har det ändå föreslagits 

dels att intervallen för att förnya certifikaten borde kortas från dagens fem till tre år eller 

möjligtvis att införa möjlighet till en extra praktikperiod under dessa fem år. Denna extra 

praktik skulle kunna förläggas till ambulanssjukvården då den har vissa likheter med 

situationen som råder ombord, man är till exempel i båda fallen först på olycksplatsen. 

Praktisk övning och träning efterfrågas i stor grad. Både sjukvårdsansvariga sjöbefäl och 

besättningsmedlemmar verkar överrens om att det är just praktisk erfarenhet hos den 

sjukvårdsansvarige som skulle kunna förbättra sjukvården ombord avsevärt. Har en 

sjukvårdsansvarig varit i en liknande situation tidigare utstrålar han förtroende och ett lugn, 

det smittar såklart också av sig till patienten som känner sig väl omhändertagen och just trygg.   

 

När det gäller brand och annan säkerhet finns det klara och tydliga regler för hur ofta 

besättningarna ska hålla övningar. Några sådana krav finns emellertid inte när det gäller 

sjukvården ombord och när man väl håller sjukvårdsövning brukar man, både enligt egna 

erfarenheter och enligt svar från vårt frågeformulär, endast tränat på banala saker som 

tillexempel att fälla upp bårar och att springa och hämta akutväskan. Det kan självfallet vara 

mycket svårt och tidskrävande att arrangera verklighetstrogna och givande sjukvårdsövningar 

men det måste avsättas mer tid för detta för att det sjukvårdsansvariga befälet ska få den rutin 

och erfarenhet som denna mycket svåra uppgift kräver. Det är ett fruktansvärt stort ansvar 

dessa personer bär på. Dessutom övas hela besättningen på detta sätt, vilket gör att fler 

personer får kompetens som kan rädda liv. 

  

Med tanke på att utvecklingen inom läkemedelsindustrin och inom sjukvården ständigt går 

framåt är det kanske dags att ta fram en ny författningssamling. Det måste ha hänt mycket på 

denna front under dessa tio år sjukvården ombord har reglerats av SJÖFS 2000:21. I land har 

man tillexempel slutat använda läkemedlet Rohypnol men detta läkemedel är vi fortfarande 
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tvungna att ha med oss i våra skeppsapotek. Det finns säkerligen fler exempel på läkemedel 

som känns direkt onödiga och omoderna, samtidigt finns det nya mer effektiva mediciner som 

skulle kunna ersätta de äldre.  

 

Vi anser att vi har lyckats besvara de frågeställningar som vi satte upp innan arbetet inleddes. 

Undersökningen visar tydligt att sjukvården ombord inte på något sätt kan jämföras med den 

sjukvård som finns att tillgå i land. Personer som blivit behandlade ombord har till stor del en 

annan bild av sjukvården än vad andra har, det kan visa på bristande kunskaper i 

omhändertagandet av patienten. Det har framkommit mycket förslag till förbättring, främst 

när det gäller utbildning. I utrustningsväg anser vi att det snarast bör införas krav på 

defibrillator ombord.  

 

5.3 Slutord 

Vi är i stort nöjda med vår arbetsgång. Vi hittade snabbt en lämplig metod, den kombinerade 

kvalitativa och kvantitativa, som hjälpte oss att få svar på både hur sjukvården fungerar och 

hur den kan bli bättre. Dock kan vi finna viss självkritik i vårt sena utskick av enkäterna. Vi 

fick ont om tid i sammanställandet på grund av att många besvarade enkäter dröjde nästan till 

sista dagen. Vi kunde också ha breddat oss ytterligare genom att ta in utländska rederiers syn 

på sjukvården. Personer som behandlats ombord kunde ha efterfrågats i större utsträckning för 

att dra fler intressanta paralleller. Undersökningen kunde ha gjorts mer kvantitativ genom ett 

större utskick för att ge oss möjlighet att dra generella slutsatser i större utsträckning än vad 

som blev möjligt i nuvarande form.  

 

Ett ämne som sjukvård är alltid viktigt och relevant. Sjukvården kan aldrig bli fulländad, den 

kan alltid bli bättre. Därför är detta arbetet och kommande forskning inom ämnet en viktig del 

i utvecklingsprocessen.  
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5.4 Rekommendationer 

 

För eventuellt kommande forskning inom området rekommenderar vi följande uppslag; 

 

 Att jämföra olika länders sjukvårdsutbildningar för sjöbefäl. Vi vet till exempel att i 

Filippinerna finns det inget krav alls på hospitering.  

 

 Utveckla ett system för regelbunden uppdatering av fartygsapoteket. Så apoteket blir 

mer flexibelt och inte så styrt av författningar som uppdateras väldigt sällan.  

 

 Hur kan man förbättra arbetsmiljön ombord för att minska risken för olyckor och 

skador? 

 

 Enligt statistik från TeleMedical ökar antalet fall som kräver läkarkonsultation varje 

år. Vad är orsaken?  
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Frågor till besättningsmedlemmar 

 
 
 

5. Upplever du att sjukvården är tillräckligt bra ombord? 

 

 

6. Upplever du att du får tillfredställande sjukvård ombord? 

 

 

7. Känner du tillit till sjukvårdssystemet ombord?  

 

 

8. Tycker du att de sjukvårdsansvariga har tillräckliga kunskaper för att ge en bra 

sjukvård? 

 

 

9. Är du orolig att du ska bli felbehandlad och få men vid sjukdomsfall ombord? 

 

 

10. Anser du att sjukvården ombord behöver förbättras? Om ja, vad har du för förslag till 

förbättringar?  

 

11. Har ni några övningar ombord i sjukvård och i så fall vad tränar ni på?  
 
 

12. Har du råkat ut för en olycka eller sjukdom till sjöss och fått vård ombord? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

13. Kände du dig trygg och väl omhändertagen vid det tillfället? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

14. Kände du någon oro för att du skulle få fel behandling? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

15. Blev du helt återställd eller fick du bestående men? 

Ja, helt återställd [ ] Nej, fick bestående men [ ] 

 

1. Vilken befattning har du?  Befäl [ ] Manskap [ ] 

2. Är du man eller kvinna?  Man [ ] Kvinna [ ] 

3. Vilken fartygstyp arbetar du på?   

4. Vilken flagga har fartyget?   

5. Hur tycker du att sjukvården ombord fungerar? 
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Frågor till sjukvårdsansvarigt sjöbefäl 

 
 

5. Upplever du att du kan ge tillfredställande sjukvård ombord som går att likställas med 

sjukvården i land (SJÖFS 2000:21)? 

 

6. Om inte, hur skulle man kunna förbättra sjukvården till sjöss? 

 

7. Tycker du att utbildningen är tillräcklig för att kunna ge tillfredställande sjukvård 

ombord? Räcker åtta veckors teori, övningar och fyra dagars hospitering? 

 

8. Vad kan förbättras i utbildningen? 

 

9. Litar du på dig själv och dina kunskaper? 

 

10. Tycker du att du har tillgång till all utrustning och läkemedel du behöver för att klara 

dina åtaganden? Om inte, vad saknas? 

 

11. Tycker du det är tillräckligt att förnya Medical Care certifikatet vart femte år? 
 

 

12. Har du behövt ge vård vid olycka eller sjukdom ombord? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

13. Tycker du att din patient fick den vård han/hon hade rätt till?  

Ja [ ]  Nej [ ] 

14. Hur tycker du att samarbetet med TeleMedical har fungerat? 

Bra [ ]  Dåligt [ ] 

15. Känner du att du har tillräcklig kompetens för din befattning som 

sjukvårdsansvarig? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

1. Är du man eller kvinna?  Man [ ] Kvinna [ ] 

2. Hur länge har du varit sjukvårdsansvarig?  

3. Vilken fartygstyp arbetar du på?   

4. Vilken flagga har fartyget?  
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1. Har du kännedom om sjöbefälens utbildning och kompetens ombord på svenska 

fartyg? 

 Ja [ ]  Nej [ ] 

 

2. Vid svar ja på fråga 1; tycker du att sjukvårdsansvarigt sjöbefäl har tillräcklig 

kompetens för att klara det ansvaret han har ombord? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

3. Hur ser du på sjukvårdsansvarigt sjöbefäls förutsättningar att klara sina åtaganden? 

 
 
 

 

 

 4. Tycker du att du kan lita på att sjukvårdaren förstår och följer dina instruktioner, 

diagnoser och ordinationer? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

 5. Känner du att du kan lita på att sjukvårdsansvarigt sjöbefäl ger korrekt information? 

Ja [ ]  Nej [ ] 

 

 6. Hur tycker du att kommunikationen mellan läkare och fartyg fungerar? 

 

 

 

 

 

7. Vad kan göras för att underlätta kommunikationen och på så sätt även förbättra 

sjukvården ombord? 

 

 
 
 
 

Frågor till läkare på Tele Medical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tycker du det är något som fattas när det gäller utrustning och läkemedel i fartygens 

sjukhytter och apotek? I så fall vad? 

 

 

9. Har du några andra förslag till förbättringar för att sjukvården till sjöss ska bli 

säkrare? 
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Questions to crewmembers 

 
 

5. Do you feel that the medical care onboard is as good as it could be? 

 

 

6. Do you feel that you get good and effective medical care onboard? 

 

 

7. Do you trust the medical care system onboard? 

 

 

8. Do you think the responsible officer have sufficient knowledge to provide good care? 

 

 

9. Are you afraid that you will be mistreated in the event of illness/injury onboard? 

 

 

10. What do you think can be done to improve the medical care onboard? 
 
 

12. Have you suffered injury or illness at sea, and received medical care on board? 

Yes [ ]  No [ ] 

13. Did you feel safe and well treated? 

Yes [ ]  No [ ] 

14. Did you ever fear that you might get the wrong treatment? 

Yes [ ]  No [ ] 

15. Were you completely recovered after the injury/illness? 

Yes [ ]  No [ ] 
 

1. What position do you have onboard? Officer [ ] Crew [ ] 

2. Are you male or female?   Male [ ] Female [ ] 

3. What kind of ship are you working on?  

4. Which country is the ship registered in? 
   

5. What do you think about the medical care onboard? 
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Questions to the officer responsible for the medical care onboard 

 
 

5. Do you feel that you can provide good and safe medical care onboard that almost can 

be compared with the medical care a shore? 

 

6. How could the medical care onboard be improved? 

 

7. Do you think that your education is enough to provide good and safe medical care on 

board? 

 

8. What is the education like in your home country? What is your medical training 

like? How long is the course? Are some practical exercises included in the education? 

 

9. What can be changed in the education to improve the medical care onboard? 

 

10. Do you trust yourself and your skills? 

 

11. Do you feel that you have access to all equipment and products you need to meet your 

commitments? If not, what is missing? 
 

 

 

 

12. Have you ever needed to provide medical care in case of accident or illness 

onboard? 

Yes [ ]  No [ ] 

13. Do you think your patient got the care he or she is entitled to? 

Yes [ ]  No [ ] 

14. Do you think that the cooperation with TeleMedical is working well? 

Yes [ ]  No [ ] 

15. Do you feel that you have sufficient skills for your job as responsible officer for the 

medical care onboard? 

Yes [ ]  No [ ] 

 

1. Are you male or female?   Male [ ] Female [ ] 

2. How many years of experience do you have as responsible officer for the medical  

care onboard? 

 

3. What kind of ship are you working on?  

4. Which country is the ship registered in? 
 


