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Sammanfattning  
 
Efter utförd praktik på fartyg ansåg vi att det övades för lite på HLR, hjärt- och lungräddning, 

och D-HLR, hjärt- och lungräddning med hjärtstartare, samt att det inte fanns hjärtstartare 

ombord på alla fartyg.  

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka de riktlinjer som finns för utrustningskrav på 

hjärtstartare ombord på svenska, norska och danska fartyg med fokus på Sverige och svenska 

rederier. 

 

Metoden genomfördes genom en kvantitativ metod där ett frågeformulär skickades ut via e-

mail till samtliga rederier registrerade som medlemmar i Sveriges Redareförening.  Ett annat 

frågeformulär skickades till de skandinaviska sjöfartsverken, innehållande kvalitativa 

frågeställningar. I studien utfördes även kvalitativa intervjuer.  

 

Av resultatet framgår att 17 av de 22 rederier som vi fick svar av hade hjärtstartare ombord i 

sina fartyg, och ungefär hälften hade haft en incident ombord. Det framgår även i vår studie 

att det inte finns några krav gällande hjärtstartare och utbildning nationellt, såväl som 

internationellt. 
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Abstract 
 
Whilst the on- board training was carried out, we considered the amount of training onboard 

on the behalf of CPR and AED to be unsatisfying.  

 

The purpose of this study is to examine the guidelines for the equipment that should be held 

onboard, with regard to AED, onboard Swedish, Norwegian and Danish ships with focus on 

Sweden and Swedish companies.  

 

The method used for this essay was carried out by sending out a question form by e-mail to all 

companies registered as members of “Sveriges Redareförening”. We sent different questions 

to the Scandinavian maritime administrations, and also performed interviews.  

 

As shown in the result, 17 of the 22 companies that filled in the form answered that they have 

at least one AED onboard each of their ships and about half of the companies have had an 

incident onboard. It is apparent in our studies that no national or international requirements 

exist which are mandatory.  

 

Keywords: AED, CPR, maritime shipping 
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1. Introduktion 

 
Vi intresserade oss för ämnet hjärtstartare efter utförd praktik på fartyg och med 

uppfattningen att det övades för lite på HLR, hjärt- och lungräddning, och D-HLR, hjärt- och 

lungräddning med hjärtstartare. Vi anser att detta är ett stort problem då det berör alla som 

arbetar aktivt till sjöss. Besättningen befinner sig i en speciell situation där tillgången till 

assistans och rätt utrustning när fartyget befinner sig under sjöresa är begränsad. Det framkom 

att en av våra klasskamrater varit ombord på ett fartyg när det skett ett hjärtstopp, vid tillfället 

fanns inte tillgång till hjärtstartare. I vår studie ville vi därför undersöka hur riktlinjerna för 

utrustningskrav gällande hjärtstartare ser ut i de skandinaviska länderna, Sverige, Norge och 

Danmark. 

 

Baserat på våra egna erfarenheter, efter utförd 12 månaders praktik till sjöss, har vi 

uppmärksammat att medelåldern ombord är hög och den fysiska förmågan bland besättningen 

är låg. Det har gjorts en studie av Margarita Moreno och Nestor Ramallo under år 2009
1
, om 

sjöfolks levnadsvanor ombord som påvisar att det finns stor brist i den fysiska aktiviteten och 

matvanorna ombord i svenska rederiers fartyg. Med denna studie som bakgrund kan möjligen 

slutsatsen dras att en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar föreligger.  

 

Enligt en Sifoundersökning som hjärt- och lungfonden har gjort under 2009 framkommer det 

att 28 % utav den svenska befolkningen inte kan utföra HLR.
2
 Varje år drabbas 10 000 

svenskar av plötsligt hjärtstopp och enbart 300 av dessa överlever. Efter ett fåtal sekunder blir 

personen med plötsligt hjärtstopp medvetslös och kommer att förlora livstecken. 

Undersökningen visade att endast 44 % av de som svarade ansåg sig ha tillräckligt med 

kunskaper för att våga ta initiativet och agera. Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- 

och kärlsjukdomar bland både män och kvinnor
3
. 

 

                                           
1
 Undersökning om matvanor, fysisk aktivitet och hälsa hos svenskt sjöfolk.  Skriven av Margarita Moreno och 

Nestor Ramallo, april 2009.  Hämtad den 19 april 2010. 

http://www.sjofartsverket.se/forskningsdb/ViewProject.aspx?PJID=e84c0b5f-e4a9-48cb-b9e6-468e6163c5d8 
2 
http://www.hjart-lungfonden.se/hlf/pressrum/pressmeddelanden/28-procent-kan-inte-utfora-hjart-lungraddning/ 

Hämtad den 14 januari 2011 
3
 http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Hjart-lungraddning-HLR/

 
Hämtad den 14 januari 2011. 

 

http://www.sjofartsverket.se/forskningsdb/ViewProject.aspx?PJID=e84c0b5f-e4a9-48cb-b9e6-468e6163c5d8
http://www.hjart-lungfonden.se/hlf/pressrum/pressmeddelanden/28-procent-kan-inte-utfora-hjart-lungraddning/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Hjart-lungraddning-HLR/
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Efter insamling av tillräcklig bakgrundsinformation tyckte vi att det var intressant att låta vår 

klasskamrat, som varit närvarande då en besättningsmedlem drabbats av ett plötsligt 

hjärtstopp på ett av hans praktikfartyg, berätta om sin upplevelse. Ombord fanns vid tillfället 

inte tillgång till hjärtstartare. En frågeställning utformades och en intervju utfördes. För att 

skapa intresse hos läsaren gjorde vi om intervjun till en berättelse. 

 

Då ovan nämnda rederi valt att inte köpa in hjärtstartare, ville vi studera hur stor andel av de 

svenska rederierna som resonerar liknande. Med uppsatsen ville vi även undersöka hur 

riktlinjerna ser ut gällande utrustningskrav på hjärtstartare i de skandinaviska länderna, 

Sverige, Norge och Danmark. Vald inriktning för enkätundersökningen blev svensk sjöfart 

och hur det ser ut i svenska rederiers fartyg, om de har valt att köpa in hjärtstartare och om de 

Incidenten inträffade ombord på ett större produkttankfartyg där medelåldern var omkring 45 år. Händelsen 

utspelade sig när fartyget låg och lossade sin last vid en pipeline (en transportledning för olja) en bit utanför 

Venezuela. Fartyget var vid tillfället inte utrustat med hjärtstartare.  

 

Incidenten inträffade då maskinisten, som var en något överviktig man i 60 årsåldern, skulle gå ner i maskin 

för en rutinmässig kvällsrunda. Fartyget var utrustat med ett så kallat ”dödmanslarm”, ett larm som måste 

kvitteras med ett visst intervall eftersom maskinisten är ensam på vakt i maskin. Till följd av att detta larm inte 

kvitterades gick larmet istället ut i alla maskinisthytter. En av maskinisterna sprang då ner till maskinrummet 

och fann den nämnda maskinisten livlös på durken (fartygsgolvet). Maskinisten som sprungit ner i maskin 

kunde konstatera att mannen drabbats av hjärtstopp/hjärtflimmer och han påbörjade HLR (Hjärt- och 

Lungräddning) direkt efter att han larmat övriga i besättningen. Besättningen hjälptes sedan åt att flytta 

mannen med hjälp av en bår för att få bort honom från det varma utrymme han befann sig i. Besättningen 

fortsatte att utföra HLR under nästan två timmar tills sjukvårdspersonal anlände. Sjukvårdspersonalen 

kopplade in en hjärtstartare men kunde konstatera att det inte var någon idé att inleda ett 

återupplivningsförsök.  

 

Ombord fick händelsen självklart häftiga reaktioner, men personen som har återberättat historien för oss 

tycker att befälhavaren och överstyrman handlade väldigt professionellt och strukturerat.  

 

Vi frågade även om personen som upplevt denna händelse tycker att det borde finnas ett krav på att alla fartyg 

skall vara utrustade med minst en hjärtstartare. Personen svarade att det självklart borde finnas ett sådant krav.  

 

Efter denna händelse hade fartyget en dialog med rederiet angående att införskaffa en hjärtstartare, men 

rederiet ansåg att det var onödigt och att en sådan inte skulle kunna rädda några liv. Rederiets argument var att 

efter användning av hjärtstartare så måste patienten ha omedelbar sjukhusvård annars är det ingen idé. 

Ombord tyckte besättningen att detta var ett mycket konstigt argument men de fick acceptera detta svar. 
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utbildar sin besättning kontinuerligt i D-HLR. Anledningen till att detta val gjordes var för att 

undersöka hur situationen ser ut på våra eventuella framtida arbetsplatser, ombord i svenska 

rederiers fartyg. Vi ville även studera hur Sveriges krav på hjärtstartare till sjöss skiljer sig 

från kraven i våra grannländer Norge och Danmark. Detta eftersom det ligger nära till hands 

att arbeta på norska och danska rederiers fartyg.  

 

2. Syfte och problemformulering 

 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka de riktlinjer som finns för utrustningskrav för 

hjärtstartare ombord på svenska, norska och danska fartyg med fokus på Sverige och svenska 

rederier. 

 

Finns det någon skillnad mellan svenska, norska och danska krav gällande hjärtstartare och 

utbildning av besättningen som är huvudansvariga för sjukvården ombord i fartygen? 

Har svenska rederier köpt in hjärtstartare till sina fartyg? Har det inträffat någon incident 

ombord på svenska rederiers fartyg där de har behövt använda sig av HLR och D-HLR eller 

enbart HLR? Hur utbildar svenska rederier sin besättning i HLR och D-HLR? 

 

3. Metod 

 

3.1 Planering 

 

I planeringsstadiet inför det kommande examensarbete i årskurs fyra började vi utforma en 

uppsatsplan i årskurs tre. Intresset för ämnet väcktes redan vid ett tidigt stadium och för att 

kontrollera om det fanns någon relevans i ämnet skickades en enkät ut till två svenska sjöbefäl 

som var anställda i två olika svenska rederier. Detta gjordes för att få en uppfattning om det 

fanns hjärtstartare på deras fartyg och om D-HLR utbildningen varierade. Vår hypotes var att 

de större rederierna valt att köpa in hjärtstartare medan mindre rederier ansåg detta som en 

stor kostnad och då hade avstått utgiften att köpa in hjärtstartare. När svar från dessa två 

sjöbefäl inkommit gjordes en kontroll mot deras svar och som vi misstänkte hade inte det 

mindre representerade rederiet någon hjärtstartare. Därefter fortsatte utformandet av ett nytt 
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frågeformulär som skulle skickas ut baserat på en kvantitativ undersökningsmetod
4
, det vill 

säga att frågeformuläret skickades ut till så många rederier som möjligt för att få en större 

bredd på hur det såg ut i fler svenska rederier. Den kvantitativa metoden är strukturerad och 

formaliserad och kan beskrivas som selektiv, där forskaren i ämnet inte har någon närmare 

kontakt med informationskällan. Detta tillvägagångssätt används för att pröva och göra 

jämförelser av de resultat som erhålls.
5
 För fullständigt frågeformulär se Bilaga A.  

 

I planeringsstadiet utformades även ett frågeformulär med kvalitativa frågeställningar som 

sedan skulle sändas till de skandinaviska sjöfartsverken. För fullständigt frågeformulär se 

Bilaga B.  

 

3.2 Genomförande 

 

Denna studie är genomförd med såväl kvantitativ metod som kvalitativ metod. Med våra 12 

månaders sjöpraktik som grund till uppsatsen ansåg vi att en kvantitativ metod passade bäst 

för genomförandet av frågeformuläret som skulle skickas till de svenska rederierna. En bra 

förförståelse till problematiken inom sjöfarten finns då hos oss som författare och då kan 

eventuella problem omvärderas med bättre insyn. Den kvantitativa metoden genomfördes med 

frågeformulär vilket är det vanligaste tillvägagångssättet i en kvantitativ metod
6
, detta var till 

vår fördel då frågeformuläret skulle skickas ut till alla som finns registrerade på Sveriges 

Redareförening samt att vi skulle skicka iväg ett annat frågeformulär till ansvarig personal på 

de skandinaviska sjöfartsverken.  

 

För att erhålla större vikt i studien bestämde sig gruppen för att utföra två kvalitativa 

intervjuer. Enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang
7
, kan såväl kvantitativ som 

kvalitativ metod användas i kombination vid en undersökning. Den kvalitativa metoden 

användes vid frågeställningar till de skandinaviska sjöfartsverken och vid intervjuerna med en 

person som upplevt en verklig händelse, samt en sakkunnig person. Detta eftersom den 

                                           
4 
Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1997) Forsknings metodik om kvalitativa och kvantitativa metoder 

Sidan 147 del IV
 
 

5
 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1997) Forsknings metodik om kvalitativa och kvantitativa metoder 

Sidan 14. 
6
 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1997) Forsknings metodik om kvalitativa och kvantitativa metoder 

Sidan 173 andra stycket. 
7
 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1997) Forsknings metodik om kvalitativa och kvantitativa metoder 

Sidan 14. 
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kvalitativa metoden kan användas för att få en helhetsbild av hur situationen ser ut. Kvalitativ 

metod präglas främst av att få en djupare förståelse för ämnet, och kännetecknas av nära 

kontakt med informationskällan som berörs i studien.
8
   

 

För att kunna få en bra bakgrund och kunna vara väl insatta i ämnet gällande vad som orsakar 

hjärt- och kärlsjukdomar gjordes flera litteratursökningar. Internetsökningar utfördes och 

flertalet bra sidor med uttömmande information återfanns. Dessutom söktes i regelverk, 

svenska och internationella, inom sjöfarten som kan tänkas ha innehålla krav gällande den 

medicinska utrustningen ombord och utbildningen av besättningen.  

 

Kontakt upprättades med de respektive skandinaviska sjöfartsverken via telefon där en kort 

intervju utfördes för att förbereda dem på att vi skulle skicka ett frågeformulär via e-mail. En 

introduktion gavs i vad arbetet handlar om så att det skulle vara lättare för dem att sända 

vidare frågeformuläret till handläggaren som var ansvarig för våra frågeställningar.  

 

På Sjöfartshögskolan i Kalmar utbildas sjöfolk i sjukvård genom sjukvårdskurser. Vi ville 

förvalta denna kompetens genom att genomföra en intervju med en sakkunnig person som 

även är utbildare i HLR och D-HLR. Han ombads att berätta lite om sig själv och sin 

utbildning för att få vikt i det som han sedan kommenterade. Personen hade fått tillgång till 

vår resultatredovisning innan intervjun, och han ombads kommentera detta och jämföra med 

utvecklingen iland. En sammanfattning av intervjun redovisas under punkt 4.5.   

 

3.2.1 Utformning av frågeformulär 

 

Mycket tid lades på att bestämma vilka frågor som skulle skickas ut till rederierna. Vi ville att 

frågorna skulle vara lätta att svara på och att det inte skulle vara för tidskrävande då bortfallet 

av information då hade blivit större. De första frågorna var därför kortfattade inbjudande 

kryssfrågor för att sedan gå över till frågor för att få fram de egna åsikterna. Frågeformuläret 

avslutades med att fråga respondenten om han/hon hade några övriga tankar eller åsikter kring 

ämnet. Frågorna konstruerades för att respondenter skulle uppfatta dem på samma vis, med 

                                           
8
 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1997) Forsknings metodik om kvalitativa och kvantitativa metoder 

Sidan 14. 
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förhoppning att frågorna inte gav någon styrande riktning. Vi fokuserade på att det inte skulle 

kännas som en börda att fylla i formuläret. En översättning gjordes från svenska till engelska 

vilket underlättade för de rederier som behövde sända vidare frågeformuläret till sina 

utländska kollegor som de ansåg vara mest lämpliga att svara.  

 

För att spara tid mejlades frågeformuläret ut, portoavgiften undveks samt att det ansågs vara 

det enklaste sättet att nå ut till så många som möjligt. Det skulle även underlätta för rederierna 

eftersom de kunde svara när de hade tid och kunde vidarebefordra frågeformuläret till de som 

ansågs var mest lämpliga att svara på frågorna. När de ombads vidarebefordra formuläret 

undveks att en stor spridning av svar kom tillbaka till oss då de flesta av respondenterna har 

likvärdig kunskap inom området. Vi valde att gå in på Sveriges Redareförening och utgå från 

de medlemmar som fanns registrerade där. När alla e-mail adresser skrivits ner började vi 

sända ut frågeformulären. I början på varje e-mail hade vi en kort presentation av vilka vi 

själva är som utför arbetet samt en kort introduktion om vad arbetet handlar om. I 

frågeformuläret fanns en mer tydlig presentation utav vårt examensarbete och vad vi har för 

syfte med uppsatsen innan själva frågeformuläret började.    

 

Ytterligare ett frågeformulär togs fram där frågorna riktade sig till sjöfartsverken i 

Skandinavien, ett skickades till Transportstyrelsens sjöfartsavdelning som är ansvariga i 

Sverige, Sjøfartsdirektoratet som är ansvariga i Norge och Søfartsstyrelsen i Danmark. Här 

ställdes frågor angående särskilda krav från de respektive länderna gällande hjärtstartare och 

vilken del av besättningarna som får utbildning i D-HLR, samt vilka krav som finns på 

övningar. Enbart frågor med egna åsikter förekom i detta formulär för att på bästa vis låta 

respondenten för respektive verk och land framföra sin åsikt.  

 

3.3 Urval och bortfall 

 

Formuläret skickades ut till 56 e-mail adresser oberoende om de var rederier, hamnar eller 

managementbolag. Svar erhölls av 22 respondenter från de adresser vi skickade till. Antalet 

existerande rederier i Sverige är dock inte 56 stycken. Alla e-mail adresser som 

frågeformuläret skickades ut till tillhör inte enbart rederier. Managementbolag såväl som 

hamnar var representerade i registret och det förekom också ett flertal e-mail adresser till 

olika avdelningar inom samma rederikoncern. Alla svenska rederier är inte registrerade som 
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medlemmar i Sveriges redareförening och dessa fick därmed inget frågeformulär tillskickat 

sig. Anledningen till avgränsningen innefattande Sveriges Redareförenings medlemslista var 

att kommande undersökningar ska kunna baseras på samma urval som använts till denna 

studie.   

 

Efter en kort tid erhölls svar från några rederier som vi hade mejlat till, en del hade tyvärr inte 

möjlighet att svara på frågorna och andra som inte hade hjärtstartare svarade med att ge en 

kommentar tillbaka. Ett antal svar blev returnerade genom att e-mail adressen inte var aktiv 

eller att det inte hade kommit fram. När vi hade mejlat de svenska rederierna återkom en del 

av rederierna och ville ha frågeformuläret på engelska. De hamnar, returnerade e-mail och 

managementbolag som inte valde att svara eller som inte mejlet gick fram till valdes således 

bort och fokus lades på faktiska rederier som finns i Sverige. 

 

Eftersom det var svårt att hitta en bra adress eller telefonnummer till en del av rederierna 

beslutade gruppen att åka till Göteborg under Chalmers Tekniska Högskolas inbjudning av 

rederier till yrkesmässan, Sjölog. Där genomfördes informella intervjuer med de rederier som 

inte svarat oss tidigare på plats. Det lämnades inte ut något frågeformulär utan syftet var att 

engagera dem i uppsatsen och visa vårt intresse och förklara att det var viktigt för oss att få in 

deras svar så att statistiken skulle bli så rättvisande som möjligt. Att samla upp även dessa 

rederier i vår undersökning ökar dessutom validiteten för uppsatsen.  

 

De skandinaviska länderna valdes på grund av att Norge och Danmark har relativt stora 

handelsflottor samt ligger nära till hands som framtida arbetsgivare för svenska sjömän. Vi 

ansåg även att dessa två grannländer borde vara lätta att samarbeta med för att få svar på våra 

frågor. Då Norge inte är medlem i EU har landet ibland egna gällande regler för sina fartyg 

och rederier vilket möjligen kunde gälla hjärtstartare. Många svenska rederier som har valt att 

registrera sina svenska fartyg i ett annat land har valt just Danmark som flaggstat och därför 

ansåg vi det vara intressant att kontrollera med Danmarks sjöfartsverk om kraven är 

annorlunda där.  
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3.4 Reliabilitet och validitet  

 

Eftersom det förekommer att misstag har kommit till i insamlingen av information är det 

viktigt att syna informationsflödet under hela uppsatsen och vara kritisk.
9
 I uppsatsen förekom 

bortfall efter insamlingen av data till studien. Detta till följd av att e-mailen inte kom fram 

samt att vissa rederier valde att inte svara, men vi försökte istället att noggrant granska de 

inkomna resultaten för att öka reliabiliteten och validiteten. 

 

För att öka tilliten till resultatet hade vi kunnat söka de rederier som inte svarat via telefon och 

gå igenom relevansen i svaren. Vi utförde dock informella intervjuer på plats i Göteborg 

under Sjölog med några av de rederier som inte svarat på vårt frågeformulär och som ställde 

ut på yrkesmässan. Detta för att kunna skapa en öppen dialog med rederierna.  

 

Undersökningen är inte heltäckande då svar uteblev från en del av Sveriges mindre rederier, 

då vi endast valde ut de som fanns på Sveriges Redareförenings medlemslista. För att få 

undersökningen komplett hade det krävts att vi utgått ifrån alla Sveriges rederier totalt och 

sedan försökt få dessa att svara på frågeformuläret. En stor svårighet finns dock i det 

tillvägagångssättet eftersom vi inte fann någon lista där alla svenska rederier är 

representerade.  

 

Med reliabilitet menas att informationen ska vara så pålitlig som möjligt.
10

 Hur hög 

reliabiliteten är avgörs av hur noggrann undersökningen är samt på vilket vis mätningarna 

utförs. Vidare beskriver Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang att forskaren endast kan 

erhålla hög reliabilitet om samma resultat uppnåtts vid flera olika och av varandra oberoende 

mätningar.  

 

Vid prövning av valididet ska hänsyn tas till om verkligen mätningen mätt det vi avsett att 

mäta.
11

 Under denna studie har ingen validitetsprövning utförts, eftersom tidstillgången varit 

                                           
9
 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1997) Forsknings metodik om kvalitativa och kvantitativa metoder 

Sidan 164  

10
 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1997) Forsknings metodik om kvalitativa och kvantitativa 

metoder Sidan 163 
11

 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1997) Forsknings metodik om kvalitativa och kvantitativa 

metoder Sidan 167 
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begränsad. Vidare kan nämnas att i de fall informationen inte mätt det som det egentligen 

syftat till att mäta så kan den ändå visa sig vara reliabel. Informationen kan dock inte 

användas i syfte att pröva frågeställningarna utan valid information likväl.
12

  

 

 

 

4. Teori 

 

Vid sökning efter material som bakgrund för uppsatsplanen fann vi en ny undersökning som 

gjorts av Margarita Moreno och Nestor Ramallo under år 2009. Den visar på att 

frågeställningen i uppsatsen är relevant då studien tar upp bristande hälsa och fysisk kondition 

hos sjöfolk i förhållande till motsvarande yrkesgrupper iland som studien utförts på.  

 

Enligt studien är det ett högt antal som arbetar till sjöss som röker och inte motionerar vilket 

kan leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Som slutsats av detta kan sägas att det är 

viktigt att agera för att skydda framtiden hos sjöfolk.
13

 

 

Bakgrundsteorin grundas på landbaserad fakta om hjärtstopp. Detta eftersom ett hjärtstopp har 

samma förlopp ombord i fartyg som iland. Försök att finna statistik om hjärtstopp till sjöss 

gjordes men utan framgång.  

 

4.1 Plötsligt hjärtstopp 

 

När hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod kallas det för plötsligt hjärtstopp. Hjärtats normala 

rytm går över till ett kammarflimmer (ventrikelflimmer), namnen innebär att hjärtat flimrar 

istället för att slå normalt. Ett hjärta som flimrar kan inte pumpa ut något blod till kroppen. 

Efter några sekunder blir den drabbade medvetslös då hjärnan drabbas snabbt av syrebrist.  

                                           
12

 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1997) Forsknings metodik om kvalitativa och kvantitativa 

metoder Sidan 167 
13

 Undersökning om matvanor, fysisk aktivitet och hälsa hos svenskt sjöfolk.  Skriven av Margarita Moreno och 

Nestor Ramallo, april 2009.  Hämtad den 19 april 2010. 

http://www.sjofartsverket.se/forskningsdb/ViewProject.aspx?PJID=e84c0b5f-e4a9-48cb-b9e6-468e6163c5d8 

http://www.sjofartsverket.se/forskningsdb/ViewProject.aspx?PJID=e84c0b5f-e4a9-48cb-b9e6-468e6163c5d8
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Hjärtinfarkt och hjärtstopp betyder inte samma sak. En hjärtinfarkt kan överlevas medan ett 

hjärtstopp måste behandlas omedelbart för att inte leda till döden. En hjärtinfarkt kan orsaka 

ett hjärtstopp. 
14

 

 

I Sverige drabbas årligen 10 000 människor av hjärtstopp som sker utanför sjukhusen. 

Behandling påbörjas i 4000 av dessa fall och resultatet blir att 300 personer överlever.
15

 När 

en person drabbas av hjärtstopp är det de första minuterna som är avgörande för om personen 

skall ha en chans att överleva. Det som är avgörande för om personen kommer överleva är att 

HLR (Hjärt- och Lungräddning) påbörjas omedelbart och att någon person med hjälp av en 

hjärtstartare kan avge en stöt för att nollställa hjärtat. 
16

.  

 

Att personer drabbas av hjärtstopp kan bero på flera olika anledningar, ofta drabbas hjärtat av 

ett elektriskt kaos. Detta kaos gör att hjärtats muskler arbetar osynkroniserat vilket gör att det 

inte kan pumpa runt blodet i kroppen. En tumregel som brukar användas är att dödligheten 

ökar med 10 % per minut om ingen behandling eller hjärtstartare används 
17

 .  

 

Den behandling som omedelbart krävs är att någon påbörjar HLR och att det finns en 

hjärtstartare till hands som kan ge en stöt så fort det är möjligt. Det som händer när HLR 

utförs är att blodet pumpas runt i kroppen manuellt. Detta är livsviktigt eftersom det är enda 

sättet för kroppens vitala organ att syresättas. Det syresatta blodet pumpas runt i kroppen 

genom bröstkompressioner på bröstkorgen och inblåsningar i luftvägarna. Hjärtstartaren 

kommer att avge en elektrisk stöt som bryter det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet, 

genom att bryta kaoset så kan hjärtat återfå sin normala rytm som i sin tur gör att hjärtat kan 

pumpa runt blodet i normala kompressioner 
18

.  

 

Det är vanligt att personer med bakomliggande hjärtproblem samt äldre personer drabbas av 

hjärtstopp. Det är även många yngre och till synes helt friska personer som också tenderar att 

drabbas. Ett plötsligt hjärtstopp kan därmed drabba vem som helst 
19

.  

                                           
14 

http://www.hlr.nu/skillnad-hjartstopp-och-hjartinfarkt Hämtad 18 mars 2011 
15 

Svensson, L., Rubenson Wahlin, R., Castrén, M., Rosenqvist, M., Hollenberg, J., Herlitz, J. (2010).  

Fler kan räddas efter hjärtstopp utanför sjukhus. Läkartidningen, 107(8), 502.  
16 

 http://www.hlr.nu/om-hlr-och-hjartstartare-0  Hämtad 18 Mars 2011  
17 

 http://www.hlr.nu/hjartstopp Hämtad 18 mars 2011 
18  

http://www.hlr.nu/hjartstopp/behandling-av-hjartstopp Hämtad 18 mars 2011 
19  

http://www.hlr.nu/kan-jag-drabbas Hämtad 18 mars 2011 

http://www.hlr.nu/skillnad-hjartstopp-och-hjartinfarkt
http://www.hlr.nu/om-hlr-och-hjartstartare-0%20%20Hämtad%2018%20Mars%202011
http://www.hlr.nu/hjartstopp
http://www.hlr.nu/hjartstopp/behandling-av-hjartstopp
http://www.hlr.nu/kan-jag-drabbas
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4.2 Hjärtstartare/Defibrillator  

 

En defibrillator kallas vanligtvis för hjärtstartare, det är dock ingen skillnad på dessa två, det 

är bara namnet som skiljer dem åt. De halvautomatiska hjärtstartare som vem som helst kan 

köpa idag är mycket enkla att använda och syftar till att vara användarvänliga för 

allmänheten. Hjärtstartaren talar om för användaren precis vad han/hon skall göra och det 

fungerar inte att avge någon stöt om det inte är nödvändigt. Hjärtstartaren ger vägledning 

genom talande instruktioner och i vissa fall även av ikoner.  

 

Hjärtstartaren fungerar genom att den analyserar hjärtats rytm och gör sedan en bedömning 

om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt, en så kallad defibrillering. Om det inte är lämpligt 

att ge en stöt så talar hjärtstartaren om för användaren att fortsätta med HLR. Ordet 

defibrillator kommer av de-fibrillate som betyder att ”av-flimra”. Som tidigare nämnts är det 

just detta som elstöten gör, den ”av-flimrar” det kaos som pågår i hjärtat.
20

 

 

Idag rekommenderar HLR rådet automatiska hjärtstartare även till sjukvården på grund av att 

hjärtstartaren analysera hjärtrytmen fortare oavsett hur duktig eller kunnig användaren är. 
21

 

 

Då endast HLR utförs så är chansen för den drabbade att återhämta sig mycket liten. De som 

återhämtar sig får ofta komplikationer som till exempel skador på hjärtat eller permanenta 

hjärnskador. Det finns studier som visar på att HLR följt av utförandet av hjärtbehandlingen 

inom 3-5 minuter ökar överlevnaden avsevärt. Statistiken visar att chansen att överleva ett 

plötsligt hjärtstopp enbart med hjälp av HLR är 4 %, får patienten däremot hjälp genom att 

använda en hjärtstartsbehandling, inom 3-5 minuter, ökar överlevnadschansen till 30 %.
22

 

 

HLR rådet rekommenderar att hjärtstartare skall användas om det finns en i närheten, även om 

användaren saknar utbildning för utrustningen.
23

 Fakta som också visar på användarvänlighet 

är en vetenskaplig artikel som publicerats i tidskriften Journal of Cardiovascular 

Electrophysiology 2007. American Heart Association utmanade sjukvårdsindustrin att ta fram 

en hjärtstartare som kunde placeras på offentliga platser. Användarvänligheten testades sedan 

                                           
20 

 http://www.hlr.nu/start/om-hlr-och-hjartstartare/om-hjartstartare Hämtad 18 Mars 2011 
21 

http://www.hlr.nu/artikel/hjartstartare-defibrillator-aed-och-pad-helhalvautomatisk Hämtad 18 mars 2011 
22  

http://www.hjartgruppen.se/hlr/hur-effektivt-ar-hjart-lungraddning/ Hämtad 18 mars 2011 
23

 http://www.hlr.nu/hjartstopp/behandling-av-hjartstopp Hämtad 18 mars 2011 

http://www.hlr.nu/start/om-hlr-och-hjartstartare/om-hjartstartare%20
http://www.hlr.nu/artikel/hjartstartare-defibrillator-aed-och-pad-helhalvautomatisk%20%20
http://www.hjartgruppen.se/hlr/hur-effektivt-ar-hjart-lungraddning/
http://www.hlr.nu/hjartstopp/behandling-av-hjartstopp
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genom att elever i sjätte klass skulle kunna defibrillera på så kort tid som möjligt. Resultatet 

blev 90 sekunder.
24

  

 

I Sverige har också kampanjer påbörjats som syftar till att utrusta flertalet taxibilar med 

hjärtstartare. Det är Hjärt- lungfonden som genom en kampanj samlar in bidrag för att kunna 

köpa in hjärtstartare som sedan placeras ut till polisen, sjöräddningen och till taxibilar runt om 

i Sverige.
25

 Där det finns hjärtstartare uppsatta finns också en skylt som hänvisar var den 

finns någonstans i byggnaden. Skylten är av självlysande material så att den även syns om det 

är mörkt. Alla hjärtstartare för allmänheten finns registrerade på hjärtstartarregistrets hemsida. 

 

Det finns sidor på internet som säljer olika typer av hjärtstartare och priserna kan variera 

kraftigt beroende på märke och tillvalsprodukter. Många av sidorna har också utbildningar i 

HLR och D-HLR som privatpersoner kan anmäla sig till. Idag kan också privatpersoner köpa 

hjärtstartare till sina bostäder. En hjärtstartare till hemmet kostar från 7120kr och en mer 

avancerad till en arbetsplats finns att köpa för 16900kr.
26

 I detta prisexempel är hjärtstartaren 

för hemmabruk till för att användas vid ett tillfälle, medan den mer avancerade modellen har 

medföljande kringutrustning och fler inställningar, exempelvis för språk, och kan användas 

vid ett flertal tillfällen.  

 

4.3 Sjöfartens utbildningsmöjligheter 

 
Sjöfartshögskolan i Kalmar erbjuder bland annat kurser i D-HLR och i sjukvårdsutbildning. 

För kursen i D-HLR som varar en dag så är målgruppen nautiska befäl. Det övas hjärt- och 

lungräddning, anatomi, fysiologi och defibrillering. Den här dagskursen kostar 3700kr. Det 

finns även en kurs i att bli D-HLR instruktör.  

 

Hälso- och sjukvårdskurser (Medical Care), erbjuds på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Denna 

kurs krävs för att få vara ansvarig för sjukvården ombord i ett fartyg. Kursen innefattar 3 

                                           
24

 Robert W. RHO, M.D., Richard L. Page, M.D. (2007). The Automated External Defibrillator. Journal of 

Cardiovascular Electrophysiology, 18(8), 896.  
25  

http://www.hjart-lungfonden.se/hjartstopp Hämtad den 20 mars 2011 
26

 http://www.viamedici.nu/shop/index.php Hämtad den 1 april 2011  

http://www.hjart-lungfonden.se/hjartstopp
http://www.viamedici.nu/shop/index.php
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dagar teori och två dagar praktik. En kurs i hälso- och sjukvård kostar 13400kr och är avsedd 

för aktiva befäl.
27

 

 

Sjöfarthögskolan i Kalmar erbjuder från och med år 2008 en introduktion i HLR/AED till alla 

studenter på sjökaptens- och sjöingenjörsprogrammet. Kursen inkluderar övningar och teori 

om hur ett hjärtstopp ska hanteras. I paketet ingår en övningsdocka och en pappers 

defibrillator samt en instruktions CD-skiva. Studenterna på skolan använder skolans 

laborationsutrustning. Paketet kan köpas för 300kr.  

 

Chalmers Tekniska högskola erbjuder två utbildningar. Den kortare av de båda vänder sig till 

intendenturpersonal på fartyg som är med i samaritgruppen och är aktiva inom sjukvården 

under befälens ledning. Kursen heter Medical First Aid och varar i tre dagar. Den innefattar 

både praktiska och teoretiska delar. Genom att gå kursen erhålls ett certifikat som bevisar 

personens behörighet som första hjälpare. Kursen kostar 10800kr och hänvisar till STCW A-

VI/4. Den andra kursen kallas Medical Care fortbildning för aktivt däcksbefäl och är samma 

kurs som Kalmar erbjuder för att få vara sjukvårdsansvarig på fartyg. Priset på kursen är 

15000kr.
28

  

 

4.4  Krav enligt internationella regler 

 

I Sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 2000:21, Sjöfartsverkets föreskrifter och 

allmänna råd om sjukvård och apotek på fartyg; återfinns information om vad som gäller för 

svenska fartyg.
29

 

 

I det första kapitlet som beskriver inledande bestämmelser, under § 1, kan läsas att 

föreskrifterna gäller för alla svenska fartyg, som har minst en ombordanställd. Dessa 

föreskrifter innefattar fiskefartyg, men inte örlogsfartyg.
30

 

 

                                           
27 

http://lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan/kursverksamhet/vidareutbildning/halso--och-sjukvard Hämtad den 

31 mars  
28

 http://www.chalmersprofessional.se/sv/utbildningar?tags=sjofart,halso-och-sjukvard Hämtad den 31 mars 
29

 Sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 2000:21, utkom 7 december 2000 
30

 Sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 2000:21, Kap. 1 § 1 

http://lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan/kursverksamhet/vidareutbildning/halso--och-sjukvard
http://www.chalmersprofessional.se/sv/utbildningar?tags=sjofart,halso-och-sjukvard
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Det andra kapitlet i föreskrifterna behandlar hur sjukvården ska vara utformad ombord i 

fartyg. I § 6 nämns att sjukvården ombord ska vara utformad så att alla nödvändiga åtgärder 

då någon skadar sig eller drabbas av sjukdom ska kunna vidtas.
31

 

 

I de särskilda bestämmelserna som beskrivs i kapitel 9 under § 2 står det att passagerare som 

är ombord på passagerarfartyg ska kunna erhålla all behövlig hjälp vid olycka eller akut 

sjukdom och att fartygen därför ska vara utrustade därefter. Vad som anses som tillräcklig 

utrustning och tillräckliga läkemedel beslutas i samråd med läkare.
32

 

 

SJÖFS 2000:21 är utformad med stöd från ILO-konvention 164 och beskriver att sjömän ska 

kunna få sjukvård och hälsoskydd motsvarande det som ges på arbetsplatser iland, i Bilaga 1 

om allmänna råd.
33

 

 

I SJÖFS 2000:21 anges alla läkemedel som ska finnas ombord och hur de används vid 

sjukdomsfall.
34

 Vidare anges även den utrustning beträffande sjukvård som ska finnas till 

hands ombord.
35

 Här indikeras hur stor kvantitet det ska finnas ombord av varje utifrån 

apoteks typ enligt A1, A2, A3 och B1, B2 och B3. Dessa olika apotekstyper bestäms av hur 

stor besättningen är samt hur lång tid fartyget har till hamn. Under Återupplivningsutrustning 

nämns bland annat oxygen apparat och oxygen i 200 Bars trycktub. Även svalgtub och 

sugkateter finns med. Hjärtstartare anges inte som ett utrustningskrav.  

 

För fullständiga redovisningar av citat från SJÖFS 2000:21 som omnämnts i detta kapitel, se 

Bilaga E.  

 

I International Medical Guide for Ships som är skriven i ett samarbete mellan World Health 

Organization (WHO), International Maritime Organization (IMO) och International Labour 

Organization (ILO), beskrivs noggrant hur första hjälpen utförs samt behandling av olika 

sjukdomsfall och olycksdrabbade.
36

 I kapitel 18 i boken beskrivs utformning av 

fartygsapoteket samt vilken utrustning som rekommenderas till sjukhytten ombord. I 

utrustningskraven i kapitel 19 nämns diverse instrument och utrustning i enlighet med SJÖFS 

                                           
31 

Sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 2000:21, Kap. 2 § 6 
32

 Sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 2000:21, Kap. 9 § 2 
33

 Sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 2000:21, Bilaga 1 Allmänna råd 
34

 Sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 2000:21, Bilaga B 
35

 Sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 2000:21, Bilaga C 
36 

International Medical Guide for Ships, 2nd edition, World Health Organization 1988 
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2000:21. Krav på tillgång till hjärtstartare ombord i fartygen omnämns inte. En nyare utgåva 

av denna bok
37

 har utformats år 2007. Inte heller i denna nyare version omnämns 

hjärtstartaren som ett utrustningskrav för fartyg.  

 

International Labour Organisation (ILO), är en organisation som i samarbete med WHO har 

utvecklat och uppdaterat International Medical Guide for Ships. Inom kommittén som satt 

samman denna sjukvårdslitteratur för fartyg fanns även representanter från IMO och experter 

inom sjöfartsnäringen gällande medicin och sjukvård.
38

 Det är även ILO-konvention 164 om 

hälsoskydd och sjukvård för sjömän, som legat till grund för råd och regler beträffande 

sjukvård för sjöfarten enligt Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2000:21.
39 

 

STCW 

 

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafaerers (STCW), är antagen under svensk lag och konventionen avgör hur 

behörighetskraven för utbildning ska vara uppfyllda för att behörigheter ska utfärdas.
40

 I 

STCW 95 återfinns krav på sjukvårdskurs som ska vara fullgod för att kunna utföra första 

hjälpen samt för att vara sjukvårdsansvarig ombord i fartyg. Sektion A-VI/4 beskriver dessa 

obligatoriska krav som finns på sjukvårdsutbildningarna internationellt. Delen som handlar 

om besättningsmedlemmar som ska kunna utföra första hjälpen vid olycka och akuta 

sjukdomsfall beskriver att dessa besättningsmedlemmar ska kunna visa färdighetsprov på att 

de kan utföra sina uppgifter.
41

 Krav gällande de besättningsmedlemmar som har som uppgift 

att vara sjukvårdsansvariga ombord beskrivs även de som att dessa ska visa prov på sin 

kunskap. Sjukvårdsansvariga ska samtidigt ha tillräckligt med utbildning och kunskap för att 

kunna ta till snabba, effektiva och lämpliga åtgärder om någon skadar sig eller blir akut sjuk 

ombord.
42

 Dessa specifika minimikrav kan utläsas i kolumner i STCW 95, som tydligt visar 

på de krav som finns beträffande sjukvårdsutbildning för sjöfolk.
43

  

                                           
37

 International Medical guide for ships, WHO (2007).WHO Library Cataloguing-in-publication Data 3rd                         

edition. 
38 

International Medical Guide for Ships, 2nd edition, World Health Organization 1988, Preface: Sid. V. 
39

 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2000:21, utkom 7 december 2000 
40

 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Ombordanstallda/Utbildningsanordnare/ 
41 

STCW 95, Section A-VI/4, 1-3 
42

 STCW 95, Section A-VI/4, 4-6 
43

 STCW 95, Tables A-VI/4-1,4-2  

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Ombordanstallda/Utbildningsanordnare/
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Följande kan läsas i Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:11 om utbildning av 

sjukvårdare ombord i enlighet med STCW konventionen.  

 

”12 KAP. UTBILDNING FÖR CERTIFIKAT; Sjukvårdare 5 § För personal som skall ha ett intyg för en 

godkänd grundläggande utbildning i sjukvård, gäller att utbildningen skall uppfylla de krav som anges i STCW-

koden, sektion A-VI/4 punkt 1–3”
44

. 

 

SOLAS 

 

I Safety of Life At Sea (SOLAS), kapitel 3 Regulation 19 står: 

“3.1 Drills shall, as far as practicable, be conducted as if there were an actual emergency.”
45

 

Det beskrivs även under Regulation 19, 4.2 att alla besättningsmedlemmar när de väl är 

ombord ska få instruktioner innefattande men inte begränsat till under 4.2.2 hypotermi, hur 

första hjälpen utförs ombord gällande kraftigt nedkylda personer, och hur en skadad person 

ges första hjälpen på lämpligt vis.
46

 I SOLAS står även om transport av farligt gods och om 

hur första hjälpen utförs vid olycka som involverar farligt gods i enlighet med Medical First 

Aid Guide (MFAG).
47

  

 

4.5 Sammanfattning av intervju med HLR-samordnare på länssjukhuset i 

Kalmar 

 

Efter samtal med HLR-samordnare vid länssjukhuset i Kalmar framkom att det länge pågått 

diskussioner kring nya riktlinjer för sjöfarten gällande hjärtstartare men att det inte tycks ha 

blivit av. Samordnaren menar att eftersom tidsfaktorn ofta är helt avgörande vid behandling 

av hjärtstopp borde det absolut finnas hjärtstartare ombord på fartyg, där hjälpen inte kan nå 

ut inom rimlig tid. Inom sjukvården finns det en målsättning att defibrillera alla hjärtstopp 

inom tre minuter. Tidsfaktorn blir extrem till sjöss då ambulanshelikopter inte har någon 

möjlighet att nå ut i rimlig tid om det händer någonting, då är det mycket viktigt att 

                                           
44 

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:11, Kap. 12 § 5 
45

 SOLAS, International Maritime Organization. Fourth edition 2004, Part B Chapter III, p. 307 
46

 SOLAS, International Maritime Organization, Fourth edition 2004, Part B Chapter III, p.309 
47

 SOLAS, International Maritime Organization, Fourth edition 2004, Part A-1 Chapter VII, Regulation 7, p. 408 
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besättningen har rätt utrustning och utbildning till att behandla hjärtstoppet så bra som möjligt 

på plats (HLR-samordnare Kalmar). För intervjun i fulltext se Bilaga G.  

 

 

5. Resultat 

 

5.1. Förstudie 

 

De två intervjuer som gjordes i förstudien finns lagda som Bilagor C och D.  

 

Vid intervjun med en Befälhavare, ombordanställd i ett större rederi framgick att de hade en 

hjärtstartare ombord i fartyget. Hjärtstartaren var i detta fall placerad i sjukhytten. 

Besättningen hade även ett schema för hur regelbunden repetition skall genomföras ombord 

utav utrustningen, varje månad skulle räddningsgruppen öva med hjärtstartaren. Det anges 

också att rederiet hade valt att köpa in hjärtstartare för en tid sedan och att det tillslut hade 

blivit ett positivt gensvar på detta. Befälhavaren ansåg att både levnadssättet iland och ute på 

arbetsplatsen var en bidragande faktor till att hjärtproblem uppstår.  

 

Av intervjun från det mindre rederiet framkom att hjärtstartaren skulle utgöra för stor kostnad 

och rederiet anser att det går tillräckligt snabbt att få assistans från land. Överstyrmannen 

ansåg även att detta var ett lättare och säkrare sätt att få hjälp på. 

I frågan angående om kosten, bristen på fysisk aktivitet och dålig sömn anses kunna vara en 

bidragande risk till hjärtproblem i framtiden blev kommentaren på vår fråga: 

 

”Jobba hela tiden, sova dåligt, äta dålig mat och inte träna… hmm ja!?”. 

 

5.2. Jämförelse mellan utrustningskrav på hjärtstartare på fartyg i Sverige, 

Norge och Danmark 

 
Vi erhöll information angående de svenska reglerna gällande hjärtstartare och utbildning av 

besättningsmedlemmar i Sverige genom att kontakta Transportstyrelsens sjöfartsavdelning, 

eftersom de har bemyndigande att föreskriva författningar för svensk sjöfart. Syftet med det 

var att sedan jämföra hur Transportstyrelsens sjöfartsavdelnings motsvarigheter i Norge och 



18 

 

Danmark utformat sina föreskrifter, om det finns någon skillnad vad gäller krav för 

hjärtstartare och utbildning av besättningen. Vi utreda om det fanns några specifika krav i de 

respektive länderna och hur de kraven i så fall skiljer sig åt.  

I Danmark finns Søfartsstyrelsen och i Norge heter motsvarigheten till Transportstyrelsens 

sjöfartsavdelning Sjøfartsdirektoratet. Frågeställningen till dessa organisationer var ställda på 

ett annat vis. Svaren på frågorna har i detta kapitel sammanställts i löpande text. För 

fullständigt frågeformulär, se Bilaga B.  

 

5.2.1. Svar från de respektive länderna 

 

Transportstyrelsens sjöfartsavdelning i Sverige 

 

Handläggaren på Transportstyrelsens sjöfartsavdelning som vi kontaktade är handläggare 

inom arbetsmiljö och fartygsapotek. Denne hänvisade oss till SOLAS och SJÖFS 2000:21 

som innehåller mycket av den information gällande fartygsapotek och vad dessa ska 

innehålla. I SJÖFS 2000:21 anges apotekets innehåll samt utrustningskrav gällande 

sjukvården ombord i Bilagorna A-E i föreskrifterna. Dessa innefattar även utrustningskrav för 

fartyg som endast har högst 2 timmar till anlöpbar hamn, samt krav på hur livbåtar och 

livflottar ska vara utrustade avseende sjukvård. Vid samtal över telefon fick vi veta att det inte 

förekommer några krav enligt någon skriven lagtext som säger att hjärtstartare måste finnas 

ombord. Transportstyrelsens sjöfartsavdelnings representant i ärendet menar att de rederier 

som har valt att ha hjärtstartare ombord i sina fartyg har gjort det valet själva efter egna krav 

inom rederierna. Vi fick även vid samtalet veta att Transportstyrelsens sjöfartsavdelning 

själva har hjärtstartare i sina arbetslokaler och kontor och att de även har personal som är 

utbildad inom HLR/ D-HLR. Detta eftersom de själva valt det och inte utifrån några krav.  

 

Vid svar på frågorna enligt vårt frågeformulär började Transportstyrelsens sjöfartsavdelning 

med att svara att det inte finns några regler eller krav på att det måste finnas hjärtstartare 

ombord på fartyg. Vidare via mejlsvar på våra ställda frågor till Transportstyrelsens 

sjöfartsavdelning fick vi veta att de som ett tillägg till Sjöfartsverkets författningssamling 

SJÖFS 2000:21, utgår ifrån Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 1992:6, som även 

denna till viss del tar upp utrustningskrav, läkemedel, samt utformning av sjukhytt. 
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Transportstyrelsens sjöfartsavdelning utgår också från föreskrifter som reglerar innehåll i 

International Safety Management (ISM). Båda dessa källor finns att läsa på 

transportstyrelsens hemsida. Transportstyrelsens sjöfartsavdelnings representant hänvisade 

även till två ILO-konventioner, nr. 105 och nr. 164, som bäst återfinns på ILO:s egen 

hemsida. Beträffande SJÖFS 2000:21 så bygger de föreskrifterna på direktiv 92/29/EEG. På 

http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm, återfinns direktiven i fulltext.  

 

Angående utbildningskrav samt krav på fortbildningar inom sjukvård är det 

sjöpersonalssektorn som tar hand om de frågor som berör utbildning. Det är via 

Transportstyrelsens sjöfartsavdelning tydligt reglerat hur fortbildningskurser för sjöbefäl ska 

se ut. Hur ofta övningar i sjukvård ska utföras ska uppfylla de krav som beskrivs i SOLAS. 

Krav på hur ofta sådana övningar ska hållas ska även finnas inskrivet i fartygens International 

Safety Management (ISM), och sedan planeras av ansvarig ombord.  

 

I SJÖFS 2000:21 går att läsa att kraven ställs utifrån antal personer ombord och fartområde 

och att läkare och sjukvårdspersonal kan krävas om det är över 100 personer ombord, som på 

till exempel kryssningsfartyg. Detta gör att kraven för passagerarfartyg kan avvika från krav 

beträffande andra fartygstyper. Beträffande flaggstatskrav frångår inte de svenska reglerna de 

direktiv som finns internationellt. 

 

Transportstyrelsens sjöfartsavdelning anser att frågan kring sjömäns hälsa är mycket viktigt. 

Krav på hjärtstartare ombord finns dock inte enligt Transportstyrelsens sjöfartsavdelning, som 

också menar att om det ska finnas hjärtstartare på fartygen så måste det finnas utbildad 

personal till att använda utrustningen.  

 

I dagens läge pågår inte någon diskussion kring införande av krav på hjärtstartare ombord. 

Vår kontaktperson meddelade oss att Transportstyrelsens sjöfartsavdelning menar att deras 

föreskrift bygger på EU- direktiv och att de inte skulle kunna motivera ett införande av 

svenska krav som skiljer sig från direktiven. Om någon diskussion skulle upptas så skulle det 

behöva göras internationellt enligt deras åsikter.  

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm
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Sjøfartsdirektoratet i Norge 

 

Representanten från Sjøfartsdirektoratet i Norge svarade att det i dagens läge inte finns krav 

på hjärtstartare ombord i norska fartyg, men att frågan tidigare varit uppe för diskussion. Den 

föreskrift som tar upp kvalifikationskrav och rättigheter till certifikat för personal på norska 

fartyg, fiskefartyg och flyttbara anrättningar är Forskrift 9, Mai 2003 nr. 687. Det är även 

denna föreskrift som reglerar krav på utbildningar och fortbildningar inom sjukvård för norskt 

sjöbefäl. Beträffande övningar som ska hållas ombord i fartygen, menar Sjøfartsdirektoratet 

att detta kommer in under rederiernas och fartygens ISM.  

 

Vidare tar Forskrift 9, mars 2001 nr. 439 om skeppsmedicin § 11, upp tilläggskrav för 

passagerarfartyg. Det finns inte krav om hjärtstartare i denna föreskrift, men det står att en 

enkel hjärtstartare kan inkluderas i en akutväska.  

 

Det norska Sjøfartsdirektoratet anser att frågan kring hjärtstartare ombord är mycket relevant, 

och att det tidigare varit diskuterat inom näringen, men att de kommit fram till att det inte 

anses som nödvändigt att lägga till krav om hjärtstartare på alla norska fartyg i lagar eller 

föreskrifter.  

 

Søfartsstyrelsen i Danmark 

Från Danmark svarade representanten att det inte fanns något krav på att hjärtstartare ska 

finnas ombord utan att varje rederi får bestämma det separat. Inte heller återfinns krav på att 

hjärt- och lungräddnings övningar skall genomföras ombord på fartygen. Dock finns krav för 

utbildning inom sjukvård på sjöfartsutbildningarna. Vilken typ av utrustning och 

fartygsapotek som de olika fartygen ska ha varierar beroende på avstånd till land, hur långa 

sjöresor fartygen gör samt hur stora besättningarna är. 
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5.3 Redovisning av frågeformulär 

 

Nedan redovisas det sammanställda resultatet från vårt frågeformulär. Kryssfrågorna 

redovisas i diagramform och sedan har vi lagt in kommentarfrågorna så som de är skrivna från 

rederierna. En del har inte svarat på alla frågor men all information som vi erhållit redovisas 

nedan. 

 

5.3.1 Sammanställning av frågeformulär  

 

 

 

 

Vilken typ av fartyg som rederierna har varierar. Största delen består av passagerarfärjor 

samt tankfartyg och RoRo- fartyg. Enstaka rederier som svarat opererar flera olika typer 

av fartyg, inom samma rederi.   
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Medelåldern på besättningen på rederiernas fartyg varierar, 26% av rederierna har en 

medelålder på 36-40 år, därefter kommer medelåldern på 41-45 år med 21%.  

 

 

 

 

Fördelningen mellan män och kvinnor i procent i flottan varierar mellan 100% män och 

0% kvinnor till hälften män och hälften kvinnor.  
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På frågan om hur många hjärtstartare som finns ombord på varje fartyg svarade 74 % att 

de har en på varje fartyg. 21 % av de rederier som svarat har inte utrustat sina fartyg med 

hjärtstartare och 5 % av rederierna har utrustat varje fartyg med 2 hjärtstartare.  

 

 Kommentarer från rederierna: 

 

 ”1 st., men inte på alla fartyg för nuvarande. Har precis gjort en inventering och 

skall beställa till samtliga enheter.” 

 ”1 på två av fartygen. De övriga har inte hjärtstartare.” 
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Av de rederier som svarat att de har minst en hjärtstartare ombord i fartygen har 35 % 

svarat att hjärtstartaren är placerad i sjukhytten. 29% av rederierna har valt att placera sina 

hjärtstartare på bryggan på varje fartyg. I de fall rederierna svarat ”fler av alternativen”, är 

hjärtstartarna placerade både på bryggan och i maskin.  

 

 

 

 

På 47% av rederiernas fartyg har det inte inträffat någon incident där man har behövt 

använda sig av HLR eller D-HLR. På lika många av fartygen har man varit med om 

sådana incidenter.  
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Största delen av rederierna har valt att utbilda sin besättning i HLR samt D-HLR genom 

personalutbildningsdagar eller egen instruktör ombord. 6 % av rederierna använder sig av 

fler än ett sätt att utbilda sin besättning på. De svar som gav ”flera svarsalternativ” visade 

att rederierna hade egen instruktör ombord samt personalutbildningsdagar.  

 

Kommentarer från rederierna: 

 ”HLR = Internt, egna instruktörer.  D-HLR = Externa instruktörer.” 

 

 

 

 

47 % av rederierna har valt att utbilda samtliga i besättningen i HLR samt D-HLR. 24 % 

av rederierna har valt att endast utbilda befälen. Då rederierna angivit ”övriga” som svar 

varierar svaren beroende på flaggstatskrav, önskemål och tillägg för intendenturpersonal. 

Svaren redovisas som ”övriga svar”, då rederierna svarat med egen kommentar.  

 

Hur sköts underhållet av era hjärtstartare? Finns det krav på underhåll? 

Svar:  

 ”Serviceavtal.” 

 ”Enligt tillverkarens rekommendationer.”  

 ”Leverantörens krav – Primärt är batteribyten.” 

 ”Very little: Battery replacement only. “Self-check” done by pressing a button.” 

 “I enlighet med leverantörens direktiv.” 
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 ”Man byter pads enl. tillverkarnas rekom.” 

 ”Vid inspektionsronder veckovis gås även denna apparat igenom, så allt fungerar 

samt sista datum på förbrukningsdelarna.”  

 ”Batteribyte en gång per år.” 

 ”Underhålls fri // Batteri byte vid regelbundna intervaller.” 

 ”Månadstest enligt system. Ja det finns krav på underhåll.”  

 ”Sjukvårdsansvarig ombord kollar utr. Enl. tillverkarens anvisningar. Krav på 

underhåll? Vet inte men troligen inte. ” 

 ”Står på ständig laddning. Utrustningen talar själv när det är dags för batteribyte. 

Plattorna mot kroppen skall bytas med visst underhållsintervall och detta finns som 

jobb i underhållssystemet.”  

 ”Månatlig batteriladdning och krav finns, kontroll av utgångsdatum av elektroder. 

Finns inlagt i vårt underhålls program ombord. Vet ej om det finns krav” 

 ”Extern firma. Maskinen larmar då det är dags.” 

 ”Styrman går igenom. Datum märkt, batteri.” 

 ”Kontrollera 1 gång i månaden genom testprogrammet, kontrollera batterier och 

paddar datummärkning inte har gått ut.” 

 

Vad har ni för utrustningskrav/egen policy på fartygen när det gäller hjärtstartare? 

Svar: 

 ”Vi funderar på att skaffa det i framtiden, tror att de mesta fartyg om 10 år har 

detta. ” 

 ”Underhåll och översyn enligt tillverkarens rekommendationer.”  

 ”1 per båt.”  

 ”No specific policy.” 

 ”Skall finnas en ombord.” 

 ”Ingen specifik, men utrustningen är väldigt lätt att använda och kan användas vid 

övningar.”  

 ”Befäl D-HLR, tidigare delegering. ” 

 ”1 per fartyg. ”  

 ”Ingen” 

 ”Vi har ingen policy.”  
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 ”Vi införde hjärtstartare för ca: 10 år sedan och inhandlade samma modell som 

ambulanserna utrustades med, då.” 

 ”Vi har från rederiet bestämt att utrustning skall finnas ombord trots att det inte är 

ngt. krav.”  

 ”Att vi har två stycken ombord och placerade enligt svar på annan fråga.”  

  Rederi X ” har beslutat att samtliga fartyg skall vara utrustade med en” 

 ”Policy, en/båt” 

 ”Bra utrustning ombord.” 

 

a) Anser ni att det finns behov av hjärtstartare ombord? Motivera varför.  

Svar:  

 ”Ja, extremt bra att ha. ” 

 ”Helt klart finns det motiv med gamla gubbar till besättning. En engelsk försäljare 

kund till och med ge oss olika ålders grupper för olika slag som hade problem med 

hjärtsjukdomar så det.” 

 ”Ja, då det potentiellt kan rädda liv samt är utformade för enkel användning.”  

 ”En trygghet för besättningarna – Hög medelålder.” 

 ”Yes. Some years ago, our crews expressed a desire to carry these on board for 

their own protection. Based on this, the company purchased AEDs for all ships.” 

 “Ja, räddar liv.”  

 Ja. Dom är inte dyra och kan den hjälpa någon gång…” 

 ”Då vi transporterar ett stort antal passagerare, samt att tidsaspekten är så viktig i 

detta sammanhang är det av största vikt att en hjärtstartare finns tillgänglig. ” 

 ”Möjligheten att kunna rädda liv.” 

 ”Ja, vi är ett managementbolag, det blir upp till fartygs ägarna att avgöra om det 

skall investeras i D-HLR apparat. Men generellt anser vi som managementbolag 

att hjärtstartare räddar liv och bör finnas ombord.” 

 ”Jag som ansvarig för sjukvården ombord, skulle naturligtvis uppskatta en 

            hjärtstatare ombord, eftersom medel åldern är relativt hög. 

 ”I en alltmer effektiviserad fartygsmiljö, både för passagerare och besättning, är 

det väl motiverat med hjärtstartare, när dessa nu finns och får användas av vem 

som helst. 

 ”Ja. En liten investering som kan rädda liv.” 
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 ”En bra hjälp i ett akut läge som annars troligen skulle medföra dödsfall.”  

 ”Ja, åldersstruktur på passagerare och besättningen och erfarenheten har visat sig 

att det behövs.” 

 ”Ja. Framför allt våra passagerare, som till större delen består av 

lastbilschaufförer, har inte alltid en sund livshållning” 

 ”Jag tycker det borde finnas hjärtstartare på alla fartyg. På ett fartyg får man alltid 

vänta på att hjälp skall anlända förutom på passagerarfartyg där det kan finnas 

läkare eller sjuksköterska. Även unga människor kan få kammarflimmer och med 

en hjärtstartare räddar man liv.” 

 ”Det är långt till sjukhus och hjälpmedel som finns som kan skötas av ej 

sjukhusutbildade personer som kan rädda liv är ett plus att ha ombord.” 

 

b) Om nej, är det en kostnadsfråga?  

Svar: 

 ”Det är en kostnadsfråga, tanksjöfarten dras med stora underskott sedan några år 

tillbaka.”  

 

Har ni något system för hur ofta det skall hållas en övning ombord i HLR samt D-

HLR? 

Svar:  

 ”Nej, ingår i övningar.” 

 ”Ja” 

 ”Inga strikt formella krav. Medical first aid drill ska hållas minst var tredje månad, 

och det finns rekommendationer för vilka element övningen ska innehålla. Det förs 

även ett protokoll, där man kan följa upp vad som har övats.” 

 ”Övningsprogram finns – minst en gång om året per besättning.” 

 ”First aid/CPR drills are carried out frequently in accordance with company SMS."  

 “Årligt återkommande.” 

 “Det övas i “Serious injury” 1 gång om året.”  

 ”I vår säkerhetsorganisation anger vi vad varje grupp skall övas i. Detta ligger till 

grund för övningarnas upplägg.” 

 ”Årligen”  

 ”Nej – Detta görs vid andra övningar och vid introduktion av personal ombord.” 
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 ”Vi övar regelbundet i akut sjukvård, ca var tredje månad.”  

 ”JA, det finns system och noteras som sjukvårdsövning.” 

 ”Nej, däremot så vet jag att i vissa båtar har man det vid så kallade 

kombinationsövningar.” 

 ”Nej”  

 ”Inlagt i övningsschemat ombord, regelbundna övningar.” 

 ”Ja” 

 ”Ombord på vårt fartyg går vi igenom hur hjärtstartaren fungerar alltid då det 

kommer en ny medlem i samaritgruppen eller om vi får en ny fartygsvärd. Annars 

har vi övning med hjärtstartaren 4ggr/år.” 

 ”1 gång/ månad” 

 

a) Utförs fortbildningar och i så fall hur ofta? 

Svar:  

 ”Nej” 

 ”På kurser iland, och genom våra sjukvårdskurser ombord. Inga kurser som endast 

omfattar detta utan det är del i säkerhets kurser, så det finns ju inga dockor ombord 

och gör en riktig övning på, så att säga. ”  

 ”Inte rutinmässigt.” 

 ”Externt 1 gång vart 3:e år och internt ombord i båtarna när nya besättningsmän 

mönstrar på.” 

 ”Master and 2/O shall have the medical care course every 5 years.”  

 “Ja årligen.”  

 “Den som är ansvarig för sjukvård fortbildas vart 5 år.”  

 ”En gång per år.”  

 ”De sjukvårds ansvariga ombord fortbildas vart femte år.  Inget i övrigt.”  

 ”Repetitioner sker vid övningarna. Vid nya rön handlar det om fortbildning. 

Typ. Från 2-15 till 30-2.” 

 ”Medical cert uppdateras vart 5:e år.”  

 ”Årligen” 

 ”Extern firma, En gång vartannat år”  

 ”Var femte år för sjukvårdsansvarig ombord. Ja!”  

 



30 

 

b) Om nej, är det en kostnadsfråga? 

Svar:  

 ”Nej” 

 ”Nej, en logistisk fråga.” 

 ”Nej”  

 ”Nej, jag vet inte om det finns. Skulle det finnas, vad innehåller en sådan kurs?”  

 

Övriga kommentarer från rederierna:  

 

 ”Att bara leva upp till de krav som finns kräver idag att besättningen i stort sätt 

jobbar 10-14 timmar per dygns så ombord är det en tids fråga mest. Vi har fartyg 

som kör kust fart.” 

 ”Har nyligen pratat med några leverantörer av hjärtstartare för att ta reda på om det 

finns krav på formell utbildning för att använda en hjärtstartare. Det svar jag fick 

var att det inte finns formella krav, men att det självklart är att rekommendera. 

Med fartyg i World-Wide Trade med olika nationaliteter ombord är det av 

naturliga skäl svårt att genomföra vettiga fortbildningar iland. Det vi skulle ha stor 

glädje av är en DVD- baserad kurs på flera språk, eller engelska. Den erfarenhet 

jag har av hjärtstartare är att de är otroligt lätta att använda, och nästan omöjligt att 

göra fel, så personligen anser jag att man ska fokusera på att få ombord 

utrustningen.” 

 ”Vi har även Hjärtstartarna på rederikontoret.”  

 ”Rederi X har tagit beslutet att inte använda sig av hjärtstartare ombord då en 

omfattande utredning har gjorts som visar att om inte besättningen har god 

utbildning och kunskap skadar en hjärtstartare mer än vad den gör nytta. Utbilda 

besättning är mycket svårt då omsättningen på besättningen är större än att adekvat 

utbildning kan ges. Rederi X har en flotta på 12 tankbåtar och har en låg 

medelålder på besättningen och det är ingen kostnadsfråga gällande hjärtstartare.” 

För vidare svar från rederiet se rubrik 6.2.2.  

 ”På huvudkontoret i Karlstad har vi en Defibrillator och vi erbjuder personalen att 

gå kurs i HLR och hjärtstartare.” 
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 ”Problem har uppstått i en del fall (tack och lov inga allvarliga) där 

sjukvårdsansvarig inte pratat/läst/förstått instruktioner som ges på svenska 

(”ståkkhålmska”).” 

 ”Det finns exempel i ombord där hjärtstartare har haft en avgörande betydelse för 

att personen överlevt.”  

 

5.3.2 Svar från enskilt rederi 

 

Från ett större rederi erhölls svaret att de utfört en omfattande utredning och kommit fram till 

att en hjärtstartare som används av för dåligt utbildad personal kan göra mer skada än nytta, 

därför införskaffades inga hjärtstartare till deras fartyg. Vi ville gärna ta del av denna 

undersökning och erhöll efter förfrågan tillåtelse att använda sammanfattningen i vår studie. 

Resultatet redovisas nedan.  

 

Svensk översättning 

 

I många år fanns det risk att defibrillatorer kunde göra mer skada än de potentiellt kunde 

rädda liv och därför var de ej rekommenderade att användas av personal som inte hade en hög 

utbildningsnivå. Genom utveckling av mer användarvänliga system minskade kraven på 

utbildningsnivå som krävdes samt risken vid användning minskades, trots detta fanns det 

fortfarande en generell åsikt från flaggstaterna att de inte skulle utrusta fartygen med 

hjärtstartare.  

 

I oktober 2005, efter en omfattande samrådsprocess utfärdade den Brittiska kustbevakningen 

”Marine Guidance Note” som tog hänsyn till den nya tekniken och rekommenderade att 

passagerarfartyg eller varje fartyg som har mer än 100 passagerare ombord skall utföra en 

riskbedömning och överväga att förse sina fartyg med hjärtstartare med tillhörande utbildning 

och fortbildning. De noterar också att eftervården är oerhört viktig och framgångsfaktorn är 

låg.  

 

Baserat på denna information kontaktade vi rederiets läkare och frågade efter hans åsikt, där 

han påstod att för våra fartyg, med vårt potentiella handelsmönster, åldersprofil och med det 



32 

 

allmänna hälsotillstånd för sjöfolk som råder är det inte någon verklig nytta med att ha 

hjärtstartare.  

 

Baserat på de tillgängliga åsikter och råd, kopplat till det faktum att det finns ett pågående 

krav för besättningen att få utbildning och fortbildning i användandet av hjärtstartare, (med 

potential för felkällor och felbedömning av tredje part kan där bli något fel i möjligheten till 

att underhålla en sådan utrustning/utbildning/fortbildning vare sig om hjärtstartaren varit 

nödvändig att användas eller inte), samt den generellt accepterade framgångsfaktorn som en 

sådan enhet har utan omedelbar tillgång till en anläggning där omfattande eftervård kan ges, 

vi tror inte att anskaffandet av hjärtstartare till rederiets fartyg skulle tjäna något verkligt syfte 

och därför rekommenderar vi inte denna utrustning vid detta tillfälle. 

 

 

7. Diskussion 

 

7.1 Förarbete 

 

Vi valde att göra en förundersökning inför påbörjandet av vår uppsatsplan i ämnet om 

hjärtstartare för att få bevis på att vår studie skulle vara relevant innan påbörjat arbete. Under 

våra två intervjuer fick vi två helt olika svar, vilket vi tycker visade på att det finns en 

problematik kring ämnet. Eftersom vi fick till svar att det ena fartyget inte hade hjärtstartare 

och att de tyckte att de ändå gick i fartområden som var nära land, väckte det tankar kring om 

det alls fanns några regler som bestämmer om hjärtstartare ska finnas ombord, och då i så fall 

om det var krav vid specifika apotek enligt A1, A2, A3 och B1, B2 och B3 som anges i 

SJÖFS 2000:21.  

 

7.2 Diskussion metodval 

 

Eftersom vi valde kvantitativ metod för utskick av frågeformuläret, resulterade detta i att 

samtliga medlemmar i Sveriges redareförening erhöll frågeformuläret via e-mail. Detta fick 

till följd att även de som inte är rederier fick utskicket. Dessa fick vi inte svar från och det kan 

bero på att de inte ansåg det vara relevant för deras del. Det finns även rederier i Sverige som 

inte är medlemmar i denna förening och de fick därför inte formuläret utskickat till sig. Svar 
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erhölls av 22 rederier på vårt frågeformulär, vilket inte är tillräckligt många för att kunna göra 

generaliseringar enligt kvantitativ metod, men som vi anser vara en hög andel av existerande 

rederier i Sverige. Att ange exakt hur många rederier som finns i Sverige för tillfället är 

omöjligt.  

 

Sveriges Redareförenings medlemsregister valdes eftersom de flesta rederier är medlemmar 

där och därför nås största delen av de svenska rederierna. Om vi endast tagit med de rederier 

som vi anser är störst och mest välkända hade det varit vår egen åsikt som avgjort, och då 

hade metodvalet fallerat, eftersom vi ville ha svar från så många som möjligt. Utifall 

frågeformuläret bara skickats ut till de största rederierna hade vi heller inte fått någon respons 

från de mindre rederierna, som vi misstänkte i vår förstudie inte hade valt att införskaffa 

hjärtstartare.  

 

De mindre rederierna valde i största mån att inte svara på formuläret, vilket vi misstänker kan 

ha att göra med att de inte har hjärtstartare ombord och de vill på så vis inte vara redovisade i 

vår statistik. Vår statistik ger därmed inte en fullgod översyn över alla svenska rederier.  

 

Då kvalitativ undersökningsmetod valdes för frågeställningarna till de skandinaviska 

sjöfartsverken, och för intervjuerna med en person som upplevt en verklig händelse samt en 

sakkunnig person, kunde vi få en bra överblick då vi erhöll uttömmande och intressanta svar. 

 

Litteratursökningen som utfördes var nödvändig för att få en god bakgrund, gällande 

medicinsk kunskap och terminologi. En internationell syn på forskningsresultatet erhölls 

eftersom vi använde oss av fakta från svenska och internationella källor som American Heart 

Association och Hjärt- och lungfonden. Dessutom gav litteratursökningen goda kunskaper 

kring sjöfartens regelverk, nationella som internationella.  

 

Genom studier av sjöfartens regelverk samt undersökning av rederiernas svar på 

frågeformuläret och svar från ansvariga myndigheters representanter anser vi att vi har fått 

svar på vår problemformulering och vårt syfte.  
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7.3 Frågeformulär och svar 

 

I inledningsfasen förutsåg vi att det mestadels skulle vara de rederier med passagerarfartyg 

som valt att köpa in hjärtstartare till sina fartyg. Det visade sig när vi hade sammanställt 

svaren på frågeformulären att även en stor andel av Ro-ro- fartygen och tankfartygen hade 

hjärtstartare ombord.  

 

Omkring hälften av alla som svarade på våra frågor hade en medelålder hos besättningen som 

låg mellan 36-45 år. Dock hade hela 27 % en medelålder ombord som översteg 46 år. Plötsligt 

hjärtstopp kan drabba människor i alla åldrar men en högre ålder kan vara en större riskfaktor. 

Vi i gruppen känner att det skulle vara viktigt för oss att ha tillgång till en hjärtstartare då vi 

själva kommer ut i arbetslivet. Är dessutom medelåldern så hög som över 46 år ombord så 

känns det tryggare att veta att möjligheten finns att starta ett stoppat hjärta.  

 

Vid vår intervju med en sakkunnig person ställdes frågan om det är relevant att ta upp frågan 

om fördelningen mellan män och kvinnor ombord. Svaret vi fick var att det såklart är lika 

viktigt att rädda alla som får hjärtstopp, oavsett om det är män eller kvinnor. Däremot finns 

det tendenser till att män oftare drabbas av plötsligt hjärtstopp än kvinnor. Enligt vår 

datainsamling varierar fördelningen mellan män och kvinnor ombord mellan 100 % män och 

en jämn fördelning mellan könen. Vi drar parallellen att eftersom män är överrepresenterade 

inom svensk sjöfart är även risken att ett plötsligt hjärtstopp inträffar större.  

 

Det kan ses som en mycket positiv trend att en stor procent av rederierna hade köpt in minst 

en hjärtstartare trots att vi inte lyckats finna några krav på att dessa ska finnas ombord i 

fartygen. En majoritet av de rederierna som svarade på vårt formulär angav att det fanns en 

eller flera hjärtstartare ombord i deras fartyg. Vad som måste tas med i beräkningen är att 

resultatet inte kan vara fullt representativt för alla rederier, eftersom en hög procent av de 

svenska rederierna som svarat på formuläret var rederier med passagerarfartyg, samt till stor 

del de större rederierna.  

 

Av de rederier som svarat att de har en hjärtstartare ombord har 35 % valt att placera den i 

sjukhytten. Vår erfarenhet är att sjukhytten alltid är låst och att endast den sjukvårdsansvariga 

besättningsmedlemmen förutom befälhavaren har tillgång till den. Det kan finnas en inglasad 
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nödnyckel utplacerad i närhet till sjukhytten, tänkt att användas vid nödfall. Vi tycker att det 

vore bättre att placera ut hjärtstartaren på en plats som lättare kan nås av besättningen och 

som är tillgänglig för alla ombord, eftersom tiden återigen är avgörande om den drabbade 

överlever eller inte. Frågorna angående antalet hjärtstartare och deras placering ombord 

ställdes eftersom tiden är avgörande när ett plötsligt hjärtstopp inträffar. Om fartyget endast 

har en hjärtstartare ombord kan det ta flera minuter att nå denna och ta den till den 

förolyckade personen, beroende på fartygets storlek.  

 

Vid arbetets början resonerade vi kring om det kunde vara fartområdet som avgjorde om 

rederierna valde att köpa in hjärtstartare. Svaret vi fick blev tvärtom att antalet inte varierade 

beroende på fartområde. Vi tror att när rederierna väl beslutat om att köpa in hjärtstartare så 

utrustas samtliga fartyg. Antalet hjärtstartare varierar inte heller beroende på fartygstyp om 

rederiet opererar fartyg av olika typ.  

 

Den fråga som vi anser mest påvisar behovet av att ha en hjärtstartare till hands är frågan om 

det inträffat någon incident ombord där man behövt använda sig av HLR eller D-HLR. Hela 

47 % svarade att en sådan incident tidigare har inträffat ombord. Inkluderat i detta resultat kan 

vi anta att passagerarfärjorna har svarat även för incidenter där passagerare drabbats av 

hjärtstopp. Det är dock flera rederier med olika typer av fartyg som svarat att de haft 

incidenter ombord där man behövt använda sig av HLR eller D-HLR. Enligt oss visar detta på 

att det skulle vara relevant att införa krav på hjärtstartare ombord i alla fartyg.  

 

Hur utbildningen av besättningarna ser ut avseende HLR och D-HLR varierar bland de olika 

rederierna. 35 % av rederierna som svarade har personalutbildningsdagar, medan 29 % har 

egna instruktörer ombord. I de flesta fall utbildas samtliga i besättningarna, vilket vi ser som 

mycket positivt då detta kan leda till att en bättre insats kan göras ombord, där fler är kunniga 

inom området.  

 

Bland de rederier som har som policy att ha hjärtstartare som utrustningskrav i sina fartyg, 

utför många underhåll på sina apparater enligt tillverkarens rekommendationer. Övningarna 

som hålls ombord varierar i antal och kontinuerlighet. Det kan resoneras kring om dessa 

övningar utgörs av övningar i specifikt HLR och D-HLR, eller om de är övningar i sjukvård i 

största allmänhet. Flera rederier resonerar även kring att det kunde vara relevant att införa 

utrustningskrav på hjärtstartare då det kan vara en trygghet för besättningarna. Detta tycker vi 
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känns som ett stort steg i rätt riktning. Då redarna är positiva i frågan kan det kanske bli 

lättare att införa nya krav än om förslagen endast kom från ansvariga myndigheter.  

 

Det är ett krav att den som är sjukvårdsansvarig går en fortbildningskurs var femte år för att 

bibehålla sin kunskap och sitt certifikat i Medical Care. Vi anser att en större del av 

besättningen också borde få chansen att uppdatera sin kunskap. I SJÖFS 2000:21 Står det att 

sjöfolk ska ha samma rätt till sjukvård som de i land och då kan frågan ställas om inte fler i 

besättningen ska utbildas mer ingående. 

 

7.4 Sjölog 

 

Bemötandet på Sjölog var mycket positivt och vi fick uppfattningen att rederierna uppskattade 

att vi åkt så pass långt för att ta oss tid att diskutera frågan om hjärtstartare. Dessutom erhålls 

en bättre kommunikation när ämnet kan diskuteras muntligt. Att många rederier var på plats 

var till vår fördel, eftersom vi fick chans att diskutera med flertalet utav rederierna. På plats i 

Göteborg verkade de flesta ha en mycket positiv inställning till att bekosta fullgod utbildning 

av sin personal inom HLR och D-HLR, många verkade anse att hjärtstartare är en viktig del 

utav sjukvårdsutrustningen ombord i fartyg. Mest positiva var färjerederierna som ansåg att 

deras besättning måste vara kunniga inom HLR och D-HLR eftersom de befordrar mycket 

människor och därmed aldrig vet när olyckan är framme. Rederier som har en liten flotta och 

de med mindre fartyg var dock inte lika positiva till att köpa in hjärtstartare som de större 

rederierna. Samma synpunkter gällde från de rederier som bedriver sjöfart där fartygen nästan 

uteslutande bemannats med utländska besättningar. 

 

Det var mycket intressant att under Sjölog få ta del av representanterna från de olika 

rederiernas tankar kring ämnet hjärtstartare. Att prata med rederierna om just hjärtstartare 

väckte uppmärksamhet och intresse och lockade till goda diskussioner. I sin helhet skulle vi 

därför beskriva vistelsen på Sjölog på Chalmers Tekniska Högskola som mycket givande och 

som ett bra och viktigt tillskott till vår undersökning.  
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7.5 Utveckling i samhället och ombord 

 

Det kan med den utvecklingen i samhället som vi i gruppen upplever, verka mycket märkligt 

att sjöfarten ligger så långt efter när det gäller krav på utrustning för att kunna utföra första 

hjälpen ombord i fartyg på det mest effektiva viset. Det verkar för oss som att samhället i 

övrigt strävar efter att hela tiden utvecklas och gå framåt i att kunna rädda de människor som 

drabbas av hjärtproblem. Det visar sig i att det görs insamlingar för att köpa in hjärtstartare till 

olika platser, såsom taxibilar och sjöräddning, runt om i landet. Hjärt- lungfonden har lyckats 

få upp människors ögon för hur viktigt detta är genom att hela tiden informera invånarna i 

landet genom reklamer, radioinlägg och artiklar i tidningar. Allt fler i samhället verkar 

intressera sig i frågan och efterfrågan för att till exempel kunna köpa en hjärtstartare till sitt 

eget hem har uppkommit förmodligen på grund av att detta är något som är viktigt för var och 

en av oss, vi vet aldrig vem som kommer att drabbas, och när någon kommer att drabbas. 

 
När ett av rederierna som svarade på vårt frågeformulär angav att de inte valt att köpa in 

hjärtstartare på grund av att besättningarna inte hade tillräcklig utbildning inom D-HLR, och 

att en hjärtstartare skulle då göra mer skada än nytta, kan funderingar kring vilken anknytning 

det kan ha till verkligheten uppstå. Det kan tyckas som en udda inställning när företag som 

Starta Hjärta säljer hjärtstartare via internet till privatpersoner med syfte att dessa ska finnas i 

vanliga svenska hem. Hjärtstartarna idag är, som ovan nämnt, mycket användarvänliga då de 

”pratar” själva och hela tiden ger vägledning och information om vad som ska göras. På 

hemsidan till Starta Hjärtan beskrivs att de är så enkla att använda att användaren omöjligt 

kan göra fel. Det kan verka lite osannolikt att en besättning inte skulle kunna använda en 

hjärtstartare i ett fartyg vid en krissituation med kammarflimmer. Det kan spekuleras i om inte 

den bakomliggande orsaken till detta är de ekonomiska aspekterna. Det kan framstå som att 

redare först och främst väljer att nå upp till miniminivå, det som kraven förutsätter. Finns det 

då inga specifikt utformade utrustningskrav för hjärtstartare ombord i fartyg, så kommer inte 

heller alla redare att välja att köpa in dessa.  
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7.6 Ska det införas nya krav? 

 

I de lagar och föreskrifter som gäller för sjöfarten som vi tagit upp i denna studie, återfinns 

tyvärr inga krav som reglerar att hjärtstartare skall finnas ombord. De myndigheter som 

beslutar om nya krav för sjöfarten verkar inte i dagens läge vara villiga att ta upp 

diskussionen. I Danmark förs inte diskussionen alls, medan myndigheterna i Norge haft ämnet 

uppe för diskussion tidigare men beslutat att införandet av nya krav vid tillfället inte var 

aktuellt. I Sverige svarade Transportstyrelsens sjöfartsavdelning att de följer de gällande EU- 

direktiven som i dagens läge inte innehåller några krav på att utrusta alla fartyg med 

hjärtstartare. De anser att frågan ska föras internationellt och att det inte finns någon 

anledning till att Sverige ska ha några egna krav gentemot EU.  

8. Slutsats 

 
I vår studie framkommer det att det inte finns några riktlinjer eller krav för hur skandinaviska 

fartyg ska vara utrustade när det gäller hjärtstartare, inte heller finns det några internationella 

krav. Det finns generellt inte några skillnader mellan de olika länderna då de följer landets 

egna regler samt de internationella regelverkens krav. Transportstyrelsens sjöfartsavdelnings 

åsikt är att det inte kommer finnas några krav på hjärtstartare ombord förrän ett sådant krav 

införs på internationell nivå. Enligt sjöfartsverken, från de tre representerade länderna, har 

varje rederi möjligheten till att köpa in hjärtstartare och bekosta utbildning av sin besättning 

trots att det inte finns några krav. Det är upp till varje rederi att ha rätt utrustning och 

utbildning för besättningens säkerhet. Där av dras slutsatsen att det inte finns någon skillnad 

mellan Sverige, Norge och Danmark beträffande riktlinjerna. 

 

I resultatet från vårt frågeformulär var de större svenska rederierna överrepresenterade, detta 

ledde till att svaren angående om fartygen hade hjärtstartare blev mycket positiva. Det var 17 

rederier som hade köpt in hjärtstartare utav de 22 som svarade på frågeformuläret. I 

undersökningen framkommer att hela 47 % svarat ja på frågan om det inträffat någon incident 

ombord. Detta visar på relevans för fortsatt diskussion kring hjärtstartare och utbildning inom 

HLR och D-HLR, för samtliga sjöfartsverk och berörda internationella organisationer. 
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I frågan angående utbildning av besättningarna visar resultatet att nästan hälften av de som 

svarat valt att utbilda samtliga i besättningen i HLR och D-HLR. Med detta resultat kan vi 

anse att fler i besättningen därmed kan agera på ett korrekt sätt då ett hjärtstopp inträffar. 

 

9. Rekommendationer 

 

Utifrån resultatet av vår undersökning framkommer en positiv trend att rederierna köpt in 

hjärtstartare samt att besättningarna har en bra inställning till att ha utrustningen ombord. Med 

detta i åtanke vill vi trycka på att sjöfarten borde följa utvecklingen i samhället snabbare, då 

besättningen ska ha tillgång till likvärdig möjlighet till vård som anställda iland. Huvudtesen 

för att kunna gå vidare är att det införs krav i de internationella regelverk som styr sjöfarten. 

Det är inte förrän kraven är inskrivna här som det kommer ske en uppdatering av 

utrustningskraven för sjukvården ombord.  

 

Vi rekommenderar intresserade läsare till vidare studier av införandet av nya krav på 

internationell nivå, främst genom kontakt med International Labour Organization (ILO). För 

att påverka kraven inom den svenska sjöfarten rekommenderas kontakt med 

Transportstyrelsens sjöfartsavdelning. Forskningen kan utföras utifrån en internationell 

synvinkel då sjöfarten är globaliserad.  

 

Vi rekommenderar även att göra vidare forskning genom att kontakta Tele Medical i de 

europeiska länderna för att kartlägga statistiken över hjärtstopp till sjöss och jämföra dessa 

statistiker mellan länderna.   
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BILAGA A 

 

Frågeformulär till rederierna  

Hej! 

Vi är tre tjejer som studerar sista året på Sjökaptensprogrammet i Kalmar. Vi skriver nu vårt 

examensarbete där syftet med vår uppsats är att undersöka hur många svenska rederier som 

har valt att köpa in en hjärtstartare. Finns det behov av att svenska rederier utbildar sin 

besättning och har rätt utrustning ombord för att öka chansen att rädda liv vid plötsligt 

hjärtstopp.  

 

Syftet är dessutom att undersöka hur svenska rederier utbildar sin besättning i D-HLR ombord 

i fartygen samt att jämföra kraven på utrustning samt utbildning ombord i svenska, norska och 

danska rederiers fartyg.  

 

För oss är detta ett mycket viktigt ämne att belysa och vi hoppas ni vill ta er tid att fylla i vårt 

frågeformulär. Rederiets namn kommer endast vara tillgängligt för oss, det kommer ej att stå 

med i vår redovisning. Vi är även tacksamma för era egna tankar och åsikter om detta ämne 

utöver formulärets frågor.  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Evelina Standár, Ina Salmose och Anna Molin 

Sjökaptensprogrammet, K4, Linnéuniversitetet.  
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Frågeformulär om Hjärtstartare  

Frågor med rutor besvaras med ett kryss i rutan            Övriga frågor besvaras i textform.  

Rederi:   (enbart för vår egen skull, används ej i redovisning) 

 

1. Hur många fartyg ingår i er flotta?  

 

2. Vad har ni för typ av fartyg?   

Tank           Bulk           Container            Offshore            Passagerarfärja         Gastank             

RoLo          RoRo          Övrig:  

3. Vad är medelåldern på besättningen på era fartyg? 

  

4. Hur är fördelningen mellan män och kvinnor i procent i flottan?  

 

5. Hur många hjärtstartare finns ombord på varje fartyg? Om inga, gå vidare till fråga 13 

 

6. Var är hjärtstartarna placerade ombord i fartygen?   

Maskin          Bryggan           Sjukhytt           Lastkontrollrum          Fartygskontor  

Backen           Övrigt:  

 

7. Varierar antalet hjärtstartare ombord beroende på fartområde?  Ja  Nej 

 

8. Om ni har fartyg av olika typ, varierar då antalet hjärtstartare ombord beroende på 

fartygstyp?       Ja Nej 

 

   

 

  

 

 

     

 

  

  

X 
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9. Har det inträffat någon incident ombord på era fartyg där man har behövt använda sig 

av HLR eller D-HLR?    Ja Nej 

 

10. Hur utbildar ni er besättning i HLR samt D-HLR?  

Egen instruktör ombord            Röda korset            Personalutbildningsdagar             

Övrigt  

 

11. Vilken del av besättningen får utbildning i HLR samt D-HLR? 

 Samtliga           Maskinpersonal            Däckspersonal            Befäl  

 

12. Hur sköts underhållet av era hjärtstartare? Finns det krav på underhåll?  

 

13. Vad har ni för utrustningskrav/egen policy på fartygen när det gäller hjärtstartare?  

 

14.  a) Anser ni att det finns behov av hjärtstartare ombord? Motivera varför.  

 

b) Om nej, är det en kostnadsfråga?  

 

15. Har ni något system för hur ofta det skall hållas en övning ombord i HLR samt D-

HLR? 

 

16. a) Utförs fortbildningar och i så fall hur ofta? 

 

b) Om nej, är det en kostnadsfråga?  

Övriga kommentarer: 
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BILAGA B 

 

Frågor som ställdes till de danska, norska, svenska sjöfartsverken:  

 

 Vi undrar nu om det finns några krav som anger/anges i de svenska/danska/norska 

regelverken för sjöfarten om utbildning, utrustning och övningar ombord gällande 

CPR eller utrustning typ hjärtstartare? 

 Vilka regelverk tar upp krav om medicinsk utrustning ombord i fartygen? Är det 

internationella krav? Vem är det som har ”huvudansvaret” för krav när det gäller 

sjukvård och utrustning ombord? 

 Vem reglerar krav för utbildning och fortbildningar i HLR samt D-HLR? 

 Vem är det som reglerar vad som ska övas inom sjukvårdsövningar ombord? Rederiet 

själv eller finns det regelverk som styr detta? 

 Finns det några flaggstatskrav? 

 Finns det specifika krav beroende på fartygstyp ex. passagerarfärjor? 

 Anser ni att det är en viktig fråga? 

 Pågår det i nuläget någon diskussion angående förändringar inom ämnet? 
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BILAGA C 

 

Intervju med Skeppare anställd hos det större rederiet. 

 

1. Finns hjärtstartare ombord i ert fartyg? 

Ja. 

2. Om JA, hur många och var är de placerade? 

En, i hospitalet. 

3. Har ni regelbundna repetitioner i hur hjärtstartare används? 

Var tredje månad för rescue gruppen. 

4. Om NEJ, tycker du att hjärtstartare bör köpas in till ditt fartyg?  

 Ingen kommentar 

5. Vad tror du är anledningen till att rederiet inte har satsat på att köpa in hjärtstartare? 

  Ingen kommentar 

6. Tycker du att det är relevant att ha hjärtstartare ombord? Varför? 

Rederiet anskaffade defibrillatorer till samtliga båtar för cirka två år sedan och då var 

det en hel del snack om detta men det slutade med att beslutet blev positivt och 

defibrillatorer anskaffades. Jag tycker att det var ett bra beslut, man vet aldrig när man 

kan behöva den. 

7. Tror du att ditt levnadssätt ombord är en bidragande risk till hjärtproblem? 

Sorgligt nog så är det väl så att vårt moderna levnadssätt i stort är en bidragande orsak 

till hjärtproblem och då menat sättet att leva både på jobbet och på fritiden. 
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BILAGA D 

 

Intervju med Överstyrman anställd på mindre rederiet. 

 

1. Finns hjärtstartare ombord i ert fartyg? 

 Nej. 

2. Om JA, hur många och var är de placerade?  

 Ingen kommentar 

3. Har ni regelbundna repetitioner i hur hjärtstartare används? 

 Ingen kommentar 

4. Om NEJ, tycker du att hjärtstartare bör köpas in till ditt fartyg?  

 Nej det är oftast lättare och säkrare att ringa till ambulerande sjukvård. 

5. Vad tror du är anledningen till att rederiet inte har satsat på att köpa in hjärtstartare?  

 Dom är dyra och det finns inget krav på att vi ska ha dom. 

6. Tycker du att det är relevant att ha hjärtstartare ombord? Varför? 

 Det beror på hur långt ifrån land man oftast är. 

7. Tror du att ditt levnadssätt ombord är en bidragande risk till hjärtproblem? 

 Jobba hela tiden, sova dåligt, äta dålig mat och inte träna…hmm ja!? 
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BILAGA E 

 

 

Följande föreskrifter återfinns I sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 2000:21 

 

”1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER. 1§ Dessa föreskrifter gäller alla svenska fartyg, inbegripet 

fiskefartyg, som används till sjöfart och som har någon ombordanställd. Dessa föreskrifter gäller ej för 

örlogsfartyg.” 

 

”2 KAP. SJUKVÅRDENS UTFORMNING. 6§ För ett fartyg med bruttodräktighet under 500 och som 

vanligtvis kan nå kvalificerad sjukvård inom åtta timmar, skall sjukvården vara utformad så att den gör det 

möjligt att omedelbart vidta adekvata åtgärder i händelse av olyckor eller sjukdomar ombord samt att använda 

sig av Radio Medical. 

För ett fartyg med en bruttodräktighet om 500 och däröver skall sjukvården dessutom vara så utformad att det är 

möjligt att effektivt delta i en samordnad verksamhet för medicinsk hjälpinsats åt fartyg till sjöss och att ge sjuka 

eller skadade bästa möjliga vård.” 

 

”9 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER. 2§ Ett passagerarfartyg skall vara utrustat för att kunna ge 

nödvändig hjälp åt passagerare vid olycksfall eller akuta sjukdomsfall. Sådan utrustning och sådana läkemedel 

skall bestämmas i samråd med läkare.” 

 

”Bilaga 1. ALLMÄNNA RÅD. Enligt ILO-konvention 164 om hälsoskydd och sjukvård för sjömän som Sverige 

har ratificerat, skall bl.a.: - varje land säkerställa att sådana åtgärder vidtas angående hälsoskydd och sjukvård för 

sjömän ombord på ett fartyg som syftar till att tillhandahålla sjömän hälsoskydd och sjukvård som är så 

jämförbara som möjligt med det skydd och den vård som vanligen finns att tillgå för arbetstagare i land. 
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I SJÖFS 2000:21 återfinns även i kapitlet om allmänna i råd till kapitel två vilka övriga lagar 

och bestämmelser som rör sjukvård. Dessa är: 

 ”Sekretesslagen (1980:100) 

 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

 Patientjournallagen (1985:562) 

 Smittskyddslagen (1988:1472) 

 Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område”
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BILAGA F 

 

 

Intervju med HLR-samordnare på länssjukhuset i Kalmar 

 

1. Vad har du för bakgrund/erfarenhet när det gäller hjärtstartare? 

2. På vilket sätt är du involverad inom sjöfartssektorn?  

3. Varför har du valt att forska om hjärtstartare?  

4. Vad finns det för krav på utrustning av hjärtstartare iland?  

5. Hur resonerar man iland när man t.ex. Utrustar taxibilar samt offentliga platser med 

hjärtstartare? Varför väljer man just dessa? Varför tror du att fartygen/rederierna inte 

följer denna utveckling?  

6. Tycker du att det borde finnas krav på att utrusta alla fartyg med hjärtstartare? Varför i 

så fall?  

7. Du har fått ta del av vårt undersökningsmaterial, vad tycker du om resultatet?  

8. I vår enkät har vi med en fråga om hur fördelningen mellan män och kvinnor är i 

besättningen, tycker du att detta är en relevant fråga?  

9. Hur tror du att fartygen kommer att vara utrustade i framtiden?  

10. Tycker du att man kan dra paralleller mellan land och sjöfarten när det gäller 

hjärtstartare?  
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BILAGA G 

 

Intervju med HLR-samordnare på länssjukhuset i Kalmar 

 

Bakgrund 

 

Jag har jobbat inom hjärtsjukvård sedan i mitten av 90- talet, som sjuksköterska på 

hjärtintensiven och hjärtavdelningen. Jag har även jobbat med hjärt- och lungräddning sedan -

03, då jag gick min första instruktörsutbildning, så det är några år nu. Jag har jobbat och 

jobbar som instruktör och huvudinstruktör i flera olika HLR-program.  

 

När jag inte håller i utbildningar så jobbar jag halvtid på sjukhuset som HLR samordnare. 

Drygt 50 % utav min arbetstid finns jag på länssjukhuset och då ser jag till att organisationen 

för återupplivning fungerar och att folk är utbildade på de olika avdelningarna. Jag jobbar 

även med underhåll av hjärtstartare. De kontrolleras varje halvår samt varje gång de har 

används och vid hjärtstopp så görs avläsningar från hjärtstartaren som dokumenteras. 

Jag har även gjort lite projekt när det gäller HLR träning och publicerat en artikel när det 

gäller träningsmetoder. Just nu görs en annan studie som baseras på registerdata gällande 

hjärtstopp på sjukhus, den hoppas vi på att få publicerad. 

 

En annan studie är planerad där vi ska försöka hitta förebyggande åtgärder innan hjärtstoppen 

utbryter och titta på hur vi dokumenterar vitalparametrar i journaler. Så det är vårt nästa 

projekt. 

 

Jag är även på väg in i det nationella rådet för hjärt- och lungräddning och kommer då att 

jobba mer nationellt med hjärtstopp. Jag blir även regionsansvarig för hjärt- och lungräddning 

och kommer att ansvarar för en region och där Småland, Blekinge och Östergötland ingår. 
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Sjöfarten och utbildning 

 

Jag blev tillfrågad att komma hit på sjöfartshögskolan i Kalmar och hålla kurser. Tillsammans 

med andra instruktörer håller vi i utbildningar bland annat inom HLR och D-HLR. Annars har 

jag själv ingen bakgrund inom sjöfarten och det är väl lite synd. 

 

Jag valde att intressera mig för hjärt- och lungräddning då jag har jobbat i hjärtsjukvårdens 

verksamhet i så pass många år. Där ser vi ju hjärtstopp relativt ofta. Jag har ju varit med och 

behandlat rätt många hjärtstopp under åren och man ser ju vinsten av att det här fungerar när 

någon drabbas. Sen har jag alltid varit intresserad av utbildning, även innan jag började med 

hjärtsjukvård, så det blev ganska naturligt för mig att hoppa på när skolan behövde 

sjukvårdslärare.  

 

Det skulle göras nya riktlinjer för sjöfarten gällande hjärtstartare och det har varit på gång 

länge men vad jag har förstått har det inte blivit av. Så just i dagsläget är det upp till var och 

en om man vill köpa in en hjärtstartare.  

 

Det finns mål för sjukvården och nationella riktlinjer för behandling av hjärtstopp, så de flesta 

sjukvårdsenheter har ju hjärtstartare idag för att kunna nå dessa mål.  

Utvecklingen går helt klart framåt och hjärtstartarna sprider sig överallt. Om man går in på 

hjärtstartar registret så är det faktiskt rätt många hjärtstartare som t o m finns placerade i 

hemmet hos privatpersoner. Skulle jag själv haft anhöriga som var hjärtsjuka så skulle jag 

också ha skaffat en hjärtstartare till mitt hem.  

 

Eftersom tidsfaktorn ofta är helt avgörande vid behandling av hjärtstopp tycker jag att det 

absolut borde finnas hjärtstartare ombord på fartyg, där hjälpen inte kan nå ut inom rimlig tid. 

Inom sjukvården finns det ju en målsättning att defibrillera alla hjärtstopp inom tre minuter 

och det är det målet som sjukhusen strävar efter. Det är genom forskning som vi vet hur viktig 

just tiden är. Det är ju klart att det här med tiden blir extremt till sjöss då ambulans/helikopter 

inte har någon möjlighet att nå ut i rimlig tid om det händer någonting. Då är det ju väldigt 

viktigt att besättningen har rätt utrustning och utbildning till att behandla hjärtstoppet så bra 

som möjligt på plats.  
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Iland så utrustar man ju exempelvis taxibilar med hjärtstartare och utbildar personalen just på 

grund utav att tiden är så avgörande för den som har fått ett plötsligt hjärtstopp. I land så tar 

det i genomsnitt 12 minuter från hjärtstopp till en ambulans är på plats och det är för lång tid 

för att vi ska kunna rädda riktigt många. Det enda sättet att göra det på är att fler kan starta 

HLR och få ut hjärtstartare närmare hjärtstoppen så att man kan defibrillera före ambulansens 

ankomst. Varje minut är viktig. Det räddas många idag men ska vi rädda fler måste vi sprida 

ut fler hjärtstartare.  

 

 

Kommentarer runt enkätsvaren 

 

När jag tog del av enkätsvaren till den här uppsatsen tyckte jag mig se en positiv trend att allt 

fler har hjärtstartare ombord och det var väl så jag trodde att det var också. Det verkar som om 

de flesta har förstått vikten av det här och att det verkar som om det övas hjärt- och 

lungräddning ombord i fartygen. Jag kan förstå att kanske passagerarfartyg med mycket folk 

övar mer på det här än ett fartyg med mindre besättning och inga passagerare. Det är ju 

likadant i land att mindre sjukvårdsenheter kanske inte har hjärtstartare och om man bara 

backar 5 år så var det inte självklart att alla vårdcentraler hade en hjärtstartare. Så vården iland 

har ju inte varit så bra utrustade heller och det är de senaste åren som masspridningen kommit 

igång. Så på det viset är det kanske inte så konstigt att sjöfarten ligger lite efter sjukvården. 

Bara att man har en diskussion gör ju att folk får upp ögonen mer och mer för detta och jag 

tror att det här är ett viktigt jobb för att nå ut med kunskap.  

 

Jag har viss förståelse att man inte alltid övar mer HLR än att man kommer till skolan för att 

gå sin repetitions kurs, för det krävs ju en instruktör som kommer ut och håller kursen för att 

det ska bli bra och man behöver material för att kunna öva ordentligt. Men jag tror att 

utvecklingen kommer att gå åt det hållet att fler och fler rederier införskaffar sig en egen 

instruktör, för då kan man ju öva på plats. Dessutom kommer det sannolikt att bli mycket 

bättre och billigare för rederierna.  

 

Det verkar som att män tenderar till att få plötsligt hjärtstopp oftare än kvinnor.  

Men jag tror absolut att det är lika viktigt för kvinnor att det här fungerar och att hjärtstartare 

finns tillhands. Jag håller själv på att titta på skillnaden mellan könen i en studie och det har 
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jag gjort då på sjukhusdata. Det verkar finnas en hel del skillnader mellan könen bland annat i 

vilken typ av hjärtstopp man får och av vilken orsak man drabbas. Så det finns nog en hel del 

skillnader trots allt som behöver belysas ytterligare. 

 

Det verkar ju ändå som om det har hänt incidenter med hjärtstopp och man hoppas ju att 

rederierna inser vikten av en hjärtstartare innan något händer, jag menar att om en hjärtstartare 

kan rädda ett liv under dess livslängd så är väl det fantastiskt. Förhoppningsvis ska den aldrig 

behövas användas. Man får se det mer som en brandsläckare, det ska förhoppningsvis aldrig 

brinna men om det brinner vill man ju självklart ha tillgång till en brandsläckare.  

 

Däremot tycker jag det är konstigt med några svar som tyder på att de inte ansåg sin personal 

kunnig trots att vi massutbildar folk med 17 minuters hjärtstartarkurs och en DVD skiva och 

då säger vi att denna utbildning ska kunna vara tillräcklig för att alla ska kunna plocka ner 

hjärtstartaren och använda den. Det är ju inte bara att plocka ner hjärtstartaren utan det behövs 

ju hjärt- och lungräddning också, så man behöver ju gå en HLR kurs. På mindre än en timme 

kan man idag gå både HLR- och hjärtstartar utbildning. Själva grundutbildningen är alltså inte 

speciellt lång, men för folk som ska göra det här i sin yrkesroll så rekommenderar HLR rådet 

att man ska ha en lite mer avancerad utbildning. Men även den första grundkursen räcker ju 

för att få använda en hjärtstartare.  

 

Det är vad jag vet ingen i Sverige som har blivit anmäld för att ha använt hjärtstartare utan 

utbildning men vi rekommenderar ju att gå en utbildning. Det är ju en väldigt användarvänligt 

redskap. Det som är svårare är oftast hjärt- och lungräddningen. Det är sällan hjärtstartaren 

som är problemet.  

 

Om man har rätt typ av hjärtstopp, ger rätt typ av behandling och det sker i rätt tid, då kan 

man göra väldigt mycket! Det finns studier där även lekmän har räddat uppåt 60-70% i dessa 

fall. Nu är det inte rätt typ av hjärtstopp varje gång tyvärr, men rätt behandling i rätt tid bör 

man kunna åstadkomma ute till sjöss. Historiskt sett så har vi räddat ca 4 % utanför sjukhusen 

och nu är vi uppe i 9 % mycket tack vare hjärtstartarna och att massutbildningar i HLR har 

utförts.  
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Övriga synpunkter 

 

Principen för hjärtstopp är detsamma även om man är iland eller om man befinner sig på ett 

fartyg under sjöresa och det är ju klart att ni där ute kommer rädda färre liv då det tar längre 

tid att sätta in vård efter hjärtstoppet. Det kommer ta lång tid för hjälpen att komma ut men då 

blir det ännu viktigare att de andra pusselbitarna fungerar bra, att HLR kan startas och att det 

finns hjärtstartare om det ska finnas någon chans alls att rädda liv. Sedan kan ni ombord 

faktiskt göra rätt många stabiliserande åtgärder med hjälp av läkares råd via Tele Medical. 

Man kanske inte behöver utbilda alla i besättningen med de mer avancerade kurserna men att 

alla ska ha någon kunskap om hur man gör och sedan ha någon som är riktigt kunnig och 

duktig underlättar ju.  

 

Jag hoppas och tror att reglementet kommer att bli omskrivet och att rekommendationer/krav 

för hjärtstartare kommer att vara med. Det borde vara en tidsfråga med tanke på hur 

utvecklingen ser ut idag. Det svåra kommer vara att dra gränsen, vilka ska ha hjärtstartare, 

vilka behöver det inte? Ska gränsen dras vid antal besättningsmedlemmar eller beroende på 

var fartyget går? 

 

 


