
I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjökaptensprogrammet 
Självständigt arbete 

 

”Det finns lika många rutiner som det 
finns fartyg”  
En undersökning om rutiner vid hantering av skeppsapotek 
ur säkerhetssynpunkt.  

 
Michael Schönström 
2012-04-02 
Program: Sjökaptensprogrammet 
Ämne: Självständigt arbete 
Nivå: 15,0hp 
Kurskod: SA300S 

 



II 

 

Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Utbildningsprogram: Sjökaptensprogrammet 

Arbetets omfattning: Självständigt arbete om 15,0hp 

Titel:  ”Det finns lika många rutiner som det finns 

fartyg” 

Författare:  Michael Schönström 

Handledare:  Ingegerd Snöberg 

 

Abstrakt 

Syftet med undersökningen var att undersöka olika rutiner vid hantering av skeppsapotek ur 

säkerhetssynpunkt och hur sjukvårdarsansvariga upplever rutiner kring hantering av 

skeppsapotek. 

Undersökningen bygger på intervjuer och enkätundersökningar från sjukvårdsansvarigbefäl. 

19 enkäter delades ut till en klass med sjukvårdare i Kalmars sjöfartshögskola via en 

kontaktperson, av dessa intervjuades fyra personer. Enkäter av samma slag skickades även 

ut via internet. 

Undersökningens resultat visar på att det saknas tydliga riktlinjer för hur rutiner vid 

hantering av skeppsapotek ska skötas. Dock ur säkerhetssynpunkt upplevde sjukvårdarna 

inte detta som något problematiskt. Dessutom kunde man identifiera tre olika rutiner som 

användes ute till sjöss, nämligen rutiner med hjälp av Excell dokument, journalföring med 

papper och penna och rutiner med hjälp av underhållsprogrammet AMOS. När det gäller 

samarbete mellan fartyg och läkemedelsleverantörer upplever respondenterna att det 

genomgående fungerar bra. Dock att det förekomma problem, t.ex. fel beställningar eller att 

läkemedelsleverantörer skickar läkemedel med kort utgångsdatum. 

Nyckelord: 
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Abstract  

The purpose of this study was to investigate different routine for handling ship´s pharmacy 

from a safety point of view and how the paramedics experience the routine procedures 

regarding the handling of ship's pharmacy. 

The survey was based on interviews and surveys from medical responsible officers. 19 

questionnaires were distributed to a class of paramedics in Kalmar Maritime Academy via a 

contact person, of those 19 four people were interviewed. Surveys of the same nature were 

also sent out via the internet. 

The survey results show that there are no clear guidelines on how procedures for handling 

ship’s pharmacy must be maintained. However, from safety point of view paramedics did 

not see this as somewhat problematic. In addition, the study could identify three different 

routine procedures that were used at sea, namely routines using Excell documents, keeping 

a journal and routines with the help of the maintenance program AMOS. In terms of 

cooperation between the ship and drug suppliers are experiencing respondents that 

consistently works well. However, there exist problems such as wrong orders or drug 

suppliers send drugs with short expiry dates. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

En sjömans vägval i arbetslivet kan många gånger innebära att de tillsammans med en 

handfull människor befinner sig långt ifrån land, där dessa är helt utelämnad i naturens 

händer och vid akuta situationer måste förlita sig på varandras kompentenser. Många 

gånger får sjömän känna på naturens vrede genom vågor och vind men även uppleva 

naturens skönhet, såsom att möta ny dag med olika nyanser från en soluppgång eller avsluta 

dagen med en färgsprakande himmel.  

I och med att sjömän många gånger befinner sig långt ifrån land och utanför gränser för vad 

räddningshelikoptrar klarar av, ställer detta krav på att sjömän oftast måste klara sig själva. 

Om en olycka eller ett sjukdomsfall skulle uppstå ombord är det besättningen själva som är 

först på plats och många gånger de enda på plats. De ska själva kunna vårda den skadade 

och stabilisera skadan tills det finns möjlighet att få besättningsmedlemmen iland, för vidare 

behandling av kvalificerad sjukvårdspersonal. En del av den första insatsen för att stabilisera 

en skadad besättningsmedlem kan vara att administrera läkemedel och som kan vara 

livsavgörande för den skadade. Detta skall ske oavsett väderförhållande.  

För att kunna begränsa skadans omfattning eller lindra symtom vid ett sjukdomsfall krävs 

det en viss kompetens hos sjukvårdsansvarigt befäl som vårdar den skadade samt att denna 

har tillgång till läkemedel. Tillgången av läkemedel ute till sjöss kan vara begränsad jämfört 

med sjukhus iland, det enda sjukvårdsansvarig befäl har att förlita sig på är fartygets egen 

skeppsapotek. Skeppsapoteket blir då sjömannens försäkring om en snabb behandling ute 

till sjöss när tillgängligheten för vård iland inte kan nås omedelbart eller när det är praktiskt 

omöjligt. 

En förutsättning för att ett skeppsapotek skall kunna fungera som en försäkring till sjömän 

ute till sjöss är att den är kontinuerligt uppdaterad och därmed komplett. Detta kräver att de 

befäl som ansvarar för skeppsapoteket har goda rutiner ombord vid hantering av 

skeppsapotek. I och med detta anser jag att det är ett område som är intressant att 

undersöka.  
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Intresset för att undersöka olika rutiner som används vid hantering av skeppsapotek väcktes 

under min praktiktid, där jag fick bevittna ett sjukdomsfall som krävde snabb 

läkemedelsbehandling. Att bevittna ett akut sjukdomsfall, visar att vid ett olycksfall eller vid 

ett sjukdomsfall är de flesta sjömän utsatta då hjälp från land kan vara flera timmar bort 

eller att det helt enkelt inte går den skadade iland. I och med detta är det av högsta intresse 

att undersöka vilka rutiner som används vid hantering av skeppsapotek läkemedel och annan 

medicinsk utrustning ur säkerhetssynpunkter. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med undersökningen är att identifiera olika rutiner vid hantering av skeppsapotek. 

Undersökningen ska ge en inblick i hantering av skeppsapotek samt hur sjukvårdsansvariga 

upplever rutinerna för att hålla ett skeppsapotek uppdaterat ur säkerhetssynpunkter. 

 

1.3 Problemformulering 

Enligt SJÖFS 2000:21 ett skeppsapoteket uppdateras och inventeras genom en översyn minst 

en gång per år av sjukvårdsansvarig befäl och minst en gång vart tredje år av en farmaceut 

med godkänd utbildning. Även om dessa översynstillfällen har ett långt spant i mellan, 

behöver detta nödvändigtvis inte innebära ett problem att upprätthålla ett komplett och 

uppdaterat skeppsapotek. Det är vilka rutiner som skapats ombord vid hantering av 

skeppsapoteket, som ska försäkra att den är komplett och kontinuerligt uppdaterad mellan 

översynsperioderna, som det blir intressant att undersöka. 

Patel& Davidson menar på att ett problem inte behöver betyda något problematiskt i dess 

vardagliga mening. Utan det kan vara ett område som kan vara av intresse för att skapa mer 

kunskap om och förståelse i (Patel& Davidson s.9).  

I nuläget kräver SJÖFS 2000:21 att skeppsapoteket är uppdaterat och komplett utrustat med 

de läkemedel och medicinsk utrustning, med avseende mängd och sortiment. Det finns det 

inga tydliga riktlinjer för hur rutiner ska vara konstruerade vid hantering av skeppsapoteket, 
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för att försäkra att skeppsapoteket bibehålls uppdaterat och komplett mellan 

översynsperioderna.  

För att skeppsapoteket ska fungera som en försäkring för sjömän ute till sjöss måste 

skeppsapoteket skötas på ett bra sätt. Det visar sig inte minst vid akuta sjukdomar eller 

olycksfall då snabb läkemedelsbehandling kan bli skillnad mellan liv och död.  

 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur upplever sjukvårdaren rutinerna vid hantering av skeppsapotek ur 

säkerhetsynpunkt? 

2. Hur upplever sjukvårdaren samarbetet med läkemedelsleverantör? 

 

1.5 Bakgrund 

1.5.1 Skeppsapotek 

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjukvård och apotek på fartyg, SJÖFS 

2000:21, grundar sig på ILO - 164 rekommendationer. Det var för tolv år sen som dåvarande 

Sjöfartsverket reviderade ILO - 164 rekommendationer och utformade den till nuvarande 

SJÖFS 2000:21. För Svenska fartyg samt fiskefartyg som används för sjöfart är det SJÖFS 

2000:21 som styr hur ett skeppsapotek ombord ska utformas (ILO konvention, 2002, 

Tillämpning av ILO-164 konvention). 

Skeppsapotekets utformning syftar på apotekets storlek, både när det gäller mängden, typen 

av läkemedel och annan medicinsk utrustning som fartygets skeppsapotek ska utrustas med. 

Det finns sju typer av storlekar på skeppsapotek, från Bilaga - D som är den minsta till B3 

som är den största. Den största skillnaden mellan apotekstyperna är mängduppsättningen av 

läkemedel. Detta innebär att i ett mindre skeppsapotek kan det förekomma samma 

läkemedel som hos ett större skeppsapotek men det är fler uppsättningar av läkemedel i den 

större. Vilken typ och storlek av skeppsapotek fartyget ska utrustas med bestäms efter 
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fartygets handelsväg, detta för att bestämma tiden till närmaste anlöpbar hamn samt 

antalet besättningsmedlemmar. Anledningen till varför det finns olika storlekar är för att 

försäkra att skeppsapoteket ska kunna erbjuda en ombordanställd den bästa möjliga vård 

ombord på fartyget. Dock innebär inte detta att sjukvården ombord ska ersätta 

sjukvårdsinsatser som kan utföras iland av mer kvalificerad sjukvårdspersonal, när fartyget är 

väl förtöjt i hamn (SJÖFS 2000:21 s.2-4). 

 

 

 

 

 

För fartyg som har mindre än två timmar till närmaste anlöpbar hamn ställs det krav på att 

skeppsapoteket ska utrustas med Bilaga – D. På grund av den korta tiden till närmaste 

anlöpbara hamn innehåller Bilaga-D endast en mindre mängd uppsättning av läkemedel 

samt medicinskutrustning (SJÖFS 2000:21 s.4, 11).  

 

1.5.2 Akutväska 

Utöver kravet på skeppsapotekets storlek, rekommenderas det starkt enligt SJÖFS 2000:21 

att fartyg som transporterar passagerare bör ha en beredskapsplan utarbetad. Befälhavaren 

på fartyget och redaren ska tillsammans rådfråga en läkare för att utarbeta denna 

beredskapsplan. Beredskapsplanens utformning ska vara konstruerad på så sätt att den tar 

hänsyn till fartygstypen, fartområde, passagerarantal och passagerarålder. Den utarbetade 

beredskapsplanen ska bland annat resultera till akutväskans sammansättning. Akutväskans 

sammansättning, alltså innehåll, ska bestå av läkemedel och annan medicinskutrustning som 

utarbetats av en läkare. Syftet med akutväskan är att ge akutsjukvård till passagerare vid 

Tid till anlöpbar hamn Besättnings storlek Skeppsapotek 

Från 0 till 2 timmar Minst 25 Personer Bilaga D 

Från 2 till 12 timmar 
t.o.m. 12 personer 

13 – 50 personer 

51 – 100 personer 

A1 

A2 

A3 

Mer än 12 timmar 
t.o.m. 12 personer 

13 – 50 personer 

50 – 100 personer 

B1 

B2 

B3 

(SJÖFS 2000:21 s.4) 

(Fig. 1) 
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behov. Akutväskan skall vara plomberad och får endast användas av en läkare eller efter 

läkarens anvisningar (SJÖFS 2000:21 s.13). 

 

1.5.3 Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous 

Goods 

Medical First Aid Guide for Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) är en del av IMDG-

kodens krav för att fartyget ska tillåtas frakta farligt gods i förpackad form. För att tillgodose 

kraven krävs det bland annat att fartyget utrustas med extra uppsättning av läkemedel och 

annan medicinsk utrustning. Dock om läkemedel och medicinsk utrustning redan finns i 

fartygets skeppsapotek får dessa räknas med för att uppfylla minimikvantiteten som krävs 

enligt MFAG. Kraven gäller för alla svenska fartyg samt för alla utländska fartyg byggda efter 

1 september 1984 (TSFS 2011:95 s. 12, 478). 

Uppsättningen av läkemedel enligt MFAG, bestäms ut efter de risker som besättningen kan 

utsättas för och den tiden det tar innan en besättningsmedlem kan få fullständig behandling 

iland. I och med detta är minimikvantiteten av en uppsättning läkemedel baserade på 

fartygets handelsväg och utifrån detta fastställs tiden till närmaste anlöpbar hamn. Desto 

längre det tar till närmaste anlöpbarhamn, desto fler uppsättningar läkemedel krävs det. Det 

finns tre olika uppsättningar av läkemedel som krävs enligt MFAG, från kolumn C som är den 

minsta till kolumn A som är den största (TSFS 2011:95 s. 478).   

 

 

 

 

 

Minimikvantitet Tid till anlöpbar hamn 

Kolumn A Mer än 24h 

Kolumn B Inom 24h 

Kolumn C Inom 2h 

(TSFS 2011:95 s. 478) 

(Fig. 2) 
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1.5.4 Sjukvårdare 

Ombord på fartyget är det befälhavaren som är huvudansvarig för sjukvården, dock har 

befälhavaren rätt att delegera denna uppgift till en annan besättningsmedlem som han/hon 

anser är lämplig för uppgiften och som har Medical Care Certificate (SJÖFS 2000:21 s.2).  

Ute till sjöss delegeras sjukvårdsansvaret oftast till andrestyrman. Det är en förutsättning att 

styrmannen har genomgått en godkänd utbildning enligt STCW’s krav och fått ett giltigt 

Medical Care Certificate efter avslutad utbildning. Sjukvårdsansvarigt befäl ansvarar för allt 

som har med sjukvården att göra. Det kan vara allt från att behandla besättningsmedlemar 

genom att vara läkarens förlängda arm till att vid behandling föra patientjournal och 

narkotikajournal (Edman, Larsson & Snöberg 2009 s.11).   

En viktig uppgift som faller på sjukvårdsansvarigt befäl är att se till att skeppsapoteket är 

komplett utrustat med läkemedel och annan medicinsk utrustning. Enligt SJÖFS 2000:21 ska 

skeppsapoteket kontrolleras minst en gång per år genom en fullständig översyn. Vid 

översynstillfället ska följande punkter kontrolleras: 

 Skeppsapotekets läkemedelssortiment och mängd. 

 Läkemedlets utgångsdatum. 

 Se till att lagringsföreskrifter för läkemedel efterföljs. 

 Kontrollera att instrument och annan medicinsk utrustning är i gott skick. 

 Sjukvårdsutrymmens användbarhet med avseende till hygien, journalföring, larm och 

telefonfunktioner. 

Förutom den årliga översynen, ska skeppsapoteket även genomgå likvärdig kontroll vart 

tredje år. Vid det här tillfället, ska översyn genomföras tillsammans med en person med 

godkänd farmaceutisk utbildning (SJÖFS 2000:21 s. 6,12). 

 

I denna undersökning betecknas befäl/styrman som har ett godkänt Medical Care Certificate 

och ansvarar för sjukvården ombord som sjukvårdare. 
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1.5.5 Beställning av läkemedel 

Allt eftersom läkemedel förbrukas ombord eller att läkemedlets sista förbrukningsdatum 

passerats kan det bli nödvändigt att beställa nya läkemedel, detta för att komplettera 

skeppsapoteket. Ska fartyget beställa från en svensk leverantör, kan beställning av nya 

läkemedel göras hos Apoteket Farmaci i Göteborg.  Beställningen kan både ske via e-post 

eller fax (Apoteket Farmaci n.d. Tjänster, Sjöfart). 

Beställningen av nya läkemedel kan utföras på två olika sätt, antingen genom att anteckna 

vilka läkemedel som fartyget behöver eller genom Apoteket Farmacis egen blankett. 

Apoteket Farmacis blanketter är konstruerade på så sätt att den innehåller en 

läkemedelslista som är anpassad till de olika skeppsapotekstyperna, där det framgår vilka 

läkemedel som behövs och mängd för den typen av skeppsapotek. För att göra en 

beställning fylls blanketten i med de läkemedel fartygen behöver och därefter e-postas 

beställningen till Apoteket Farmaci (Apoteket Farmaci n.d. Tjänster, Sjöfart). 

 

1.6 Avgränsning 

Undersökningen kommer att begränsas endast till svenskflaggade fartyg, med motivering att 

varje flaggstat har godkänt ILO-164 på olika sätt. Detta innebär att sjukvårdskraven och 

utformning av skeppsapotek ser annorlunda ut ombord på ett utländskt fartyg. Att 

undersöka hur andra länder har utformat sina sjukvårdskrav på deras fartyg skulle bli för 

omfattande.  

Vidare kommer denna undersökning inte ta hänsyn till olika storlek av skeppsapotek som 

t.ex. A1, B1, B3 osv. Skeppsapotekstyperna tas endast upp som bakgrundsinformation i syfte 

att ge läsaren ett helhetsperspektiv och bredare förståelse i ämnet. Vidare kommer denna 

undersökning inte att behandla de läkemedel och annan medicinsk utrustning som livbåtar 

och livflottar ska utrustas med. 
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2 Metod 

2.1 Empirisk undersökning 

Kunskapsbildningen inom ett problemområde har sin början från insamlad data av 

verkligheten (empiri) till olika teorier och modeller. Det innebär alltså att en undersökning 

bygger på flera viktiga byggstenar och en av dem är empirisk data, baserad på systematiska 

undersökningar och studier. Undersökningar kan utföras på många olika sätt bl.a. genom 

enkätundersökning och intervjuer (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s.9-10). 

Beroende på vilken riktning empirisk data har, klassificeras detta på olika sätt. Hur detta 

utförs är direkt beroende på empirisk datas egenskap, som t.ex. kvalitativa undersökningar 

och kvantitativa undersökningar. Klassificeringar av empirisk data är väsentligt då detta har 

inverkan på hur forskaren samlar data, tolkar och analyserar resultatet (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2011 s.87).  

 

2.2 Kvalitativ- och kvantitav Undersökning 

I kvalitativa undersökningar arbetar forskaren med att försöka förstå den undersöktes 

situation, livsvärld och hur denna upplever verkligheten eller det problemområde som 

forskaren presenterat. Till skillnad från kvantitativa metoder är den kvalitativa metoden 

baserad på att forskaren ligger nära subjektet, genom tolkning och förståelse. Det innebär 

alltså vid en kvalitativ undersökning försöker forskaren att ge en sann åtgivning och tolkning 

av undersökningsdeltagarnas perspektiv (Holme & Solvan 1997 s.92-93). 

Motpolen till kvalitativ inriktad undersökning är kvantitativ undersökning. Istället för att 

undersöka subjektet på nära håll, är den kvantitativa metoden inriktad på att med hjälp av 

vetenskaplig syn observera subjektet på avstånd. Således arbetar kvantitativa metoder mer 

med att hitta mätbara uttryck för det definierade problemområdet (Holme & Solvan 1997 

s.151, 153).  
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Många gånger tar kvantitativ data formen av siffror för att representera olika fenomen eller 

mönster, dock är siffror inte avgörande och definierar inte metoden. Kvantitativa 

undersökningar gör sig därför lämplig för att ta fram svar på fasta frågor, statistik och olika 

mätningar. Insamlingsmetoder som ingår i den kvantitativa undersökningsstrategin är bland 

annat frågeformulär, intervjuer, observationer eller dokument (Denscombe 2009 s. 328).  

 

2.3 Val av forskningsmetod 

Undersökning genomfördes med hjälp av enkäter och djupgående kvalitativa intervjuer som 

forskningsmetod för att besvara undersöknigens syfte och frågställningar. I första skedet vid 

valet av forskningsmetod skulle undersökningen vara baserad av uteslutande 

enkätundersökningar. Detta för att undersöka olika rutiner som används av sjukvårdarna vid 

hantering av skeppsapotek ur säkerhetssynpunkt. På grund av arbetsplatsens belägenhet, 

alltså ombord på fartygen, skulle det vara svårt att nå ut till dessa sjukvårdare på plats. I och 

med detta passade enkäter som en lämplig datainsamlingsmetod då denna gav möjlighet att 

nå ut till en större grupp respondenter inom problemområdet.  

Efter att ha reflekterat över forskningsmetoden och med stöd från metodböcker ansåg jag 

att syftet och frågeställningarna inte skulle besvara endast med hjälp av enkäter utan att det 

även behövdes kombineras med kvalitativa intervjuer. Detta på grund av att enkäterna inte 

skulle tillräckligt täcka sjukvårdarnas upplevelser om hantering av skeppsapotek samt 

samarbetet med läkemedelsleverantörer. I och med detta kompletterades enkäterna med 

djupgående intervjuer för att få insikt och fånga i sjukvårdarnas uppfattningar och 

erfarenheter. Denscombe (2009) tar upp att intervju är en lämplig forskningsmetod när 

forskaren vill få insikt i människors uppfattningar, känslor och erfarenheter (2009 s. 232).  
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2.4 Forskningsmetod - Enkät undersökning 

Vid forskning finns det en hel uppsjö av tillvägagångsätt som kan användas som 

datainsamlingsmetod och för att sedan använda insamlad data som material för 

undersökningen. Ett av dessa tillvägagångsätt som kan användas som datainsamlingsmetod 

är enkät. Enkätundersökningar har många egenskaper som kan likna en intervju. Den största 

skillnaden mellan dessa två metoder är att vid en enkätundersökning skrivs frågorna ner och 

därefter besvararas frågorna av respondenten själv. Däremot vid en intervju är det en 

intervjuare som ställer frågorna och noterar svaren ifrån respondenten (Trost 2007 s.9).  

Det finns många olika typer av enkäter men alla typer karaktäriseras av att de är utformade 

för att samla in information för att använda som data för att kunna analysera. Vidare består 

en enkät av ett antal nedtecknade frågor och som samlar in information genom att fråga 

människor om fenomen som har att göra med undersökningen. Att använda sig av enkät 

som metod för att samla in data kan fånga fakta, åsikter, attityder, synpunkter eller 

värderingar från respondenter (Denscombe 2009 s. 207-209). 

Något som oftast kännetecknar en enkät är dess höga grad av standardisering. Det innebär 

att frågorna som ställs av forskaren kommer i samma ordning hos alla respondenter som 

besvarar frågorna. Den systematiska ordningen på frågorna kommer av naturliga skäl alltså 

inte ändras oavsett vem som svarar frågorna. Något som också hör till, om hur frågorna 

presenteras för respondenterna är graden av strukturering och upplägg. Strukturering 

menas med svarsutrymmet som respondenten har, alltså hur frågorna ska bevaras. När 

frågorna ställs och besvaras med fasta svarsalternativ är enkäten byggd med en hög grad 

strukturering. Däremot om frågorna skulle ställas så att forskaren lämnar utrymme för 

respondenterna att själva utveckla svaren, således öppna frågor, är enkäten byggd med låg 

grad av strukturering (Patel & Davidson 2003 s. 72). 

I denna undersökning används enkäter som var konstruerade på så sätt att den kombinerade 

både låg- och hög gradstrukturering. I den mening att det fanns fasta svarsalternativ 

samtidigt som det fanns möjlighet under vissa frågor för respondenterna själva motivera och 

utveckla sina tankar. Syftet med enkätens konstruktion var att samla in sjukvårdarens 
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upplevelser och åsikter vid hantering av skeppsapotek ur säkerhetssynpunkt samt undersöka 

olika rutiner vid hantering av skeppsapotek.  

Vidare konstruerades enkäten med en kombinerad inriktning på kvantitativ och kvalitativ 

ansats. Dock bestod stora delar av enkäten med frågor inriktad på det kvantitativa hållet, där 

respondenterna fick svara på frågor med fasta svarsalternativ. Detta för att hitta ett mönster 

eller tendens inom undersökningsområdet som sedan kunde presenteras med hjälp av 

statistik. 

 

2.5 Forskningsmetod – Intervju 

Till skillnad från enkätundersökning, där respondenterna själva får skriva ner svaren är 

intervjun uppbyggt på så sätt att forskaren själv ställer frågorna och noterar svaren. Intervju- 

metoden kan genomföras på olika sätt, bland annat genom telefon eller genom personlig 

intervju dvs. där forskaren själv träffar respondenten och genomför intervjun (Patel & 

Davidson 2003 s. 69).  

En intervjus utformning vilar på två viktiga byggstenar, nämligen vilken grad av 

standardisering och grad av strukturering en intervju ska ha. Till skillnad från enkät som av 

naturliga skäl har en hög grad standardisering, kan en intervju även vara byggd med låg grad 

av standardisering. Vid en intervju med låg grad av standardisering ställs frågorna i den 

ordning som är lämplig hos en viss intervjuperson eller situation. En annan viktigt del i en 

intervjus utformning är graden av strukturering. Principen är densamma som vid enkät, alltså 

hur mycket svarsutrymme respondenterna får. Hur mycket svarsutrymme (graden av 

strukturering) bestäms efter hur svaren skall analyseras och vilken riktning undersökningen 

har.  Således om undersökningen har en riktning åt det kvantitativa hållet och där svaren 

analyseras kvantitativt är intervjun byggd med en hög grad av strukturering. Däremot om 

undersökning är av en kvalitativ art, där svaren analyseras kvalitativt är intervjun byggd med 

en låg grad strukturering (Patel & Davidson 2003 s. 69, 72).  
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Genomförandet av personliga intervjuer var med hög grad standardisering och med låg grad 

strukturering. Det innebär att frågorna ställdes i samma ordning till alla fyra 

intervjupersonerna trots att intervjun genomfördes vid olika tidspunkter. I och med att 

intervjun hade en hög grad standardisering kunde intervjuformuläret delas ut till 

intervjupersonerna i förväg, detta för att förbereda respondenterna för vad som skulle 

komma. Frågorna som ställdes konstruerades med låg grad strukturering vilket gav 

respondenterna en möjlighet att själva motivera och utveckla sina egna svar. 

Syftet med intervjuerna var att komplettera enkäterna i de områden där enkäterna endast 

kunde besvara undersökningens syfte och frågeställningar delvis. Alltså behövdes det 

kompletteras med intervjuer för att på djupet få en uppfattning och förståelse om hur 

sjukvårdarna upplever hantering av skeppsapotek, samarbete med läkemedelsleverantör 

samt undersöka olika rutiner vid hantering av skeppsapotek ur säkerhetssynpunkt. Genom 

att använda sig av intervjuformulär med inriktning åt det kvalitativa hållet har studien 

kunnat fånga data som inte enkäterna täckte.  

 

2.6 Urval 

Med avseende på urval sattes fokus på hur sjukvårdaren ombord upplevde rutinerna vid 

hantering av skeppsapotek som används för att försäkra sig om att skeppsapoteken uppfyller 

de krav som ställs. I och med detta har denna undersökning satt störst vikt och fokus på de 

befäl som är sjukvårdsansvariga. 

För att komma i kontakt med ett tillräckligt antal respondenter som var relevanta för 

undersökningen, med avseende till undersökningens syfte och frågställningar användes 

snöbollsurval. Snöbollsurval eller snöbollseffekt har sin utgångspunkt från ett fåtal kontakter 

som i efterhand växer i mängden.  Snöbollsurval går ut på att ett fåtal respondenter tillfrågas 

att medverka i undersökningen. Dessa respondenter som tillfrågats, ombeds sedan att 

vidare kontakta flera respondenter för att medverka i undersökningen. Således kan 

urvalsprocessen likna en växande snöboll, där urvalet växer i takt med att nya tillkomna 
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respondenter i sin tur varvar flera respondenter att medverka i undersökningen (Denscombe 

2009 s. 38). 

En viktig faktor som är avgörande för att snöbollurval ska fungera, är att varje respondent 

som föreslår någon annan om att medverka i undersökningen ser till att nästa uppfyller 

urvalskriterierna. T.ex. om forskaren har en kontaktperson som förmedlar vidare till andra 

om att medverka i undersökningen, kan forskaren be dem endast förmedla till de som 

uppfyller urvalskriterierna (Denscombe 2009 s. 38). 

Anledningen till varför snöbollsurval var en lämplig teknik för att nå ut till respondenterna, 

var att det skulle vara svårt att nå ut till varje enskild respondent. För att få ihop tillräckligt 

med respondenter för undersökningen kontaktades flera kontaktpersoner i olika 

rederikontor och i Kalmars Sjöfatshögskola. Dessa kontakter personer förmedlade sedan 

vidare enkäterna till respondenterna.  

Enkäter skickades ut till en klass med sjukvårdare som skulle förnya sina sjukvårdscertifikat i 

Kalmars sjöfartshögskola via en kontaktperson. Klassen bestod av 19 sjukvårdare och 

enkäterna delades ut till samtliga klassdeltagare. För att öka antalet respondenter till 

enkätundersökningen skickades dessa även ut via internet till olika kontaktpersoner hos sex 

olika rederier. Kontaktpersonerna hos rederierna blev länken till respondenterna och blev 

därför grunden i snöbollseffekten. Enkäterna bifogades på e-brev och där jag bad dem skicka 

enkäterna vidare till deras fartyg.  

I samband med att enkäterna delades ut i sjukvårdsklassen tillfrågades respondenterna att 

medverka i en djupgående kvalitativ intervju.  

 

2.7 Bortfall 

Enkäterna delades ut via två olika vägar nämligen, via en sjukvårdsklass som bestod av 

sjukvårdare som skulle förnya sin sjukvårds certifikat och via internet. Antalet deltagare i 
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sjukvårdsklassen räknades upp till 19 personer. Enkäterna delades ut till samtligt 

klassdeltagare och varav 18 personer besvarade enkäten. 

Via internet skickades enkäterna till sex större rederier och med snöbollsurval som teknik. 

Med hänsyn till rederiernas storlek, alltså antalet fartyg de bemannar var det rimligt att 

förvänta högt antal deltagare till undersökningen. Utgångspunkt när enkäterna skickades ut 

var att få tillbaka 20 stycken besvarade enkäter. När enkäterna återigen var insamlade, 

hamnade den slutliga summan på 17 stycken besvarade enkäter. 

Totalt:  

Utskickade enkäter Besvarade enkäter Svarsfrekvens Bortfall 

39 st. 35 st. 89,7% 10,3% 

Vid den totala sammanställningen av bortfall, hamnar en större del av bortfallet hos de 

enkäter som skickades ut via Internet. Att finna anledning till bortfallet är svårt, dock med 

stöd från metodböcker anses bortfallet vara tillräckligt lågt för att kunna dra slutsatser ur 

resultaten. Trost (2007) menar på att minst mellan 50 – 75 % svarsfrekvens, beroende vad 

studien handlar om, är tillräckligt för att kunna dra slutsatser (2007 s. 137). 

 

2.8 Reliabilitet och Validitet 

Validitet kan ses som instrumentets förmåga att kunna mäta det som avses att mäta. För att 

instrumentet ska ha en god förmåga att mäta det som ska mätas är det väsentligt att både ta 

hänsyn till inre validitet och den yttre validiteten (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s.60). 

Definitionen av det inre validitet är det området som avses att mäta och det instrumentet 

som avses att använda för sin mätning. Det som uppmärksammas är alltså forskarens 

mätinstrument, om forskaren har valt rätt instrument för det definierade problemområdet 

och hur forskaren utnyttjat sitt mätinstrument. Sammanfattningsvis skulle dess kunna dela 

in till tre punkter: 

(Fig. 3) 
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 Kommer mätinstrumentet som forskaren valt att använda kunna täcka eller vara fullt 

tillräckligt för det definierade området som avses att mäta. 

 Finns det risk att mätinstrumentet som används täcker mer än den definierade 

område som ska mätas. Det som uppmärksammas är alltså, om det finns risk att 

mätningen kommer att mäta utanför den definierade område vilket skulle innebära 

att en del av mätningarna kommer att vara irrelevanta för undersökningen.  

 Föreligger det risk att det valda instrumentet endast mäter en del av det definierade 

området och samtidigt mäta något annat som inte hör till. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s.60). 

Vidare granskas det yttre validitet, vilket handlar om slutresultatet forskaren har fått från 

undersökningen.  Det som uppmärksammas när yttre validitet granskas är bland annat hur 

pålitlig källan har varit som använts för undersökningen. Det innebär att forskarens 

insamlade empiriska data granskas och hur forskaren har tolkat dessa (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2011 s.61). 

För att få en god validitet på undersökningen är det väsentligt att undersökningen har haft 

en hög reliabilitet. Reliabilitet beskriver hur stabil en mätning har varit. Till exempel, för att 

få en stabil mätning på den intervjuade krävs det, att samma frågor ställs till samtliga 

intervjuade personer. Miljö, tonläge osv. skall vara likadan hos alla. Detta för att se till att om 

en annan forskare bestämmer sig för att göra om mätningarna vid ett annat tillfälle, skall 

denna få samma resultat från samma källa eller intervjuperson (Trost 2007 s.65). 

Undertiden som enkäterna konstruerades och med stöd från metodböcker blev det klart att 

använda enkäter som uteslutande mätinstrument inte skulle vara tillräckligt för det 

definierade problemområdet. Denscombe (2009), tar upp vikten av att erhålla en hyfsad 

svarsfrekvens. För att kunna göra detta måste frågeformuläret se till att människor inte 

”vänder ryggen till”. Ett sätt för att undvika detta är att enkäten inte får ta för lång tid att 

fylla i (Denscombe 2009 s.255). Risken med att konstruera en alltför omfattande enkät enligt 

Denscombe, är att människorna som ska besvara enkäten ska ”vända ryggen till”, om det tar 

för lång tid att besvara enkäten. Med detta i beaktande konstruerades enkäterna på så sätt 
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att respondenterna kunde besvara enkäten på ett enkelt och smidigt sätt.  Det gällde alltså 

att konstruera enkäten på ett enkelt sätt men desto enklare enkäten blev, desto svårare var 

det för enkäten att som instrument fullt besvara de definierade områdena. Det ledde till att 

enkäterna som skickades ut gav hög svarsfrekvens vilket tyder på hög reabilitet. 

Eftersom att enkäterna inte skulle vara tillräckliga för att besvara de definierade områden 

och för att öka validiteten i undersökningen bestämde kompletterades enkäterna med fyra 

djupgående intervjuer. Syfte med intervjuerna var att fånga upp de områden som enkäten 

hade svårigheter att mäta, som t.ex. respondenternas upplevelser. Detta resulterade i att 

undersökningen på djupet kunde besvara hur sjukvårdarna upplevde de rutiner de själva 

använde ombord på fartyget, vid hantering av skeppsapotek samt hur de upplevde 

samarbetet med läkemedelsleverantörerna. 

 

2.9 Etiska övervägande  

Vid undersökningar där en del av de insamlade materialen är hämtade via människors 

medverkan, som t.ex. vid intervju och enkäter, är det viktigt att ta ställning till forsknings- 

etiska frågor. Detta för att skydda människor (respondenter) från oetiska aspekter såsom 

kränkningar eller att undersökningens resultatet missbrukas mot den enskilda människan. 

Skyddet för dessa respondenter som medverkar i en undersökning vilar på fyra 

huvudprinciper: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Forskningsetiska principer 2002 s. 1ff).  

Kortfattat beskrivs de fyra huvudprinciperna enligt följande; 

 Vid informationskravet ställs det krav på att forskaren informerar respondenterna 

om undersökningssyfte samt försäkrar sig att respondenterna godkänner att vara 

med i undersökningen. 

 Samtyckeskravet innebär att respondenterna har all rätt att bestämma på vilket sätt 

de vill medverka i undersökningen, t.ex. hur länge respondenterna väljer att 

medverka eller under vilka omständigheter de väljer att medverka. 



17 

 

  Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna skall hållas anonyma, vilket gör 

att de ej går att identifiera i studien. 

 Nyttjandekravet innebär att insamlad data från respondenterna endast får användas i 

undersökningssammanhang. 

(Forskningsetiska principer 2002 s. 6-14) 

Med avseende på de fyra grundprinciperna om etiska överväganden och för att skydda 

respondenterna som medverkade i undersökingen, informerades dessa om deras 

medverkan i undersökningen. Bland annat informerades respondenterna om att deras 

medverkan, både i enkätundersökningen och i intervjun förblir anonymt. 

Vidare fick respondenterna information om undersökningens syfte, upplägg och resultat. 

Detta för att förbereda respondenterna för vad som skulle komma och på vilket sätt de 

skulle medverka i undersökningen. Informationen om syfte och upplägg på undersökningen 

var väsentlig för att försäkra om att respondenterna samtycke medverkan till 

undersökningen. Vidare respondenterna information om hur de insamlade data skulle 

presenteras, för att visa att den endast skulle användas i undersökningssammanhang. 

Vid intervjutillfället användes en bandspelare som spelade in hela intervjun. Även här lades 

en stor vikt på att informera respondenterna att materialet inte skulle hamna hos obehöriga. 
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3 Tidigare forskning 

I den här undersökningen har jag valt att presentera tidigare forskning, Sjukvård ombord – 

hur fungerar den i verkligheten av Björn Andersson och Martin Grahn. Författarna har 

tillsammans genomfört en rapport med syfte att undersöka, om sjukvården ute till sjöss 

lever upp till de kraven som ställs enligt Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2000:21). För att 

besvara studiens syfte har författarna valt att sätta fokus på människor som jobbar ute till 

sjöss, om hur dessa upplever sjukvården ombord samt läkare som jobbar på Tele Medical 

och om hur samarbetet fungerar mellan Tele Medical och fartyg (Anderson & Grahn 2010). 

Rapportens empiri baserades på insamlade data med hjälp av frågeformulär. 

Frågeformuläret skickades till Tele Medical och till nio större rederier, där forskarna bad 

rederierna skicka vidare deras frågeformulär till deras fartyg. För att få ett brett perspektiv 

på sjukvården ombord valde forskarna att be sjukvårdansvarigt befäl, maskinbefäl, 

juniorbefäl, seniorbefäl och övrigt besättningsmedlemmar att besvara frågeformuläret. 

Forskarna skickade ut totalt 36 stycken frågeformulär, varav 24 stycken besvarades 

(Anderson & Grahn 2010). 

Rapportens slutsats pekar på att sjukvården ombord på handelsfartyg anses vara tillräckligt 

tillfredställande men att den dock inte kan jämföras med sjukvården iland. Majoriteten av 

deltagarna ansåg att sjukvården ombord var tillräckligt bra men att den inte uppfyller den 

standard som den bör göra enligt SJÖFS 2001. Rapportens slutsats visar på att det finns en 

del aspekter som bör utföras för att förbättra sjukvården ombord, så som t.ex. minska 

intervallen mellan förnyelse av sjukvårdscertifikat, ökad antal dagar i sjukhuspraktik och 

bättre övningar ombord. Detta för att öka kompetens hos sjukvårdsansvariga befäl.  Vidare, 

visade resultaten att det många gånger saknas läkemedel och annat medicinsk utrustning i 

skeppsapoteket, exempelvis läkemedel mot förkylningar och defibrillator. När det gäller 

defibrillator, förklarar forskarna att detta kan vara en del av de konsekvenserna medförd av 

att författningssamlingen inte har blivit uppdaterad på de senaste 10 åren. Enligt rapportens 

resultat är detta en del av konsekvensen på att utvecklingen går snabbt inom det medicinska 

området, både när det gäller utrustning och läkemedel och att författningssamlingen inte är i 

fas med utvecklingen. Det är inte bara defibrillator utan det är även läkemedel som blir 
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lidande av att författningen inte har blivit uppdatarad. Detta skulle kunna lösas med att 

reglera läkemedel och annan medicinskutrustning som ska finnas ombord på ett mer 

flexibelt sätt istället för att det ska det ska vara strängt förankrat till författningen, över vilka 

produkter som ska finnas ombord. På så sätt kan man välja effektivare produkter än det som 

krävs. Rapporten kom även fram till att, bland respondenterna fanns det en viss oro för 

felbehandling, främst hos de som tidigare fått sjukvårdsbehandling ombord för en skada 

eller sjukdom. Denna oro skulle kunna förklaras med att rapportens resultat visade att 

procentuellt sätt är det utbrett kring osäkerheten vid sjukvårdsbehandling och att 

felbehandlingar var vanligt. Forskarna förklarar att respondenterna kan ha en positiv syn på 

sjukvården ombord fram till att de själva behöver den (Anderson & Grahn 2010). 
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4 Resultat 
4.1 Redovisning av enkätundersökningen 

Resultatet som presenteras nedan är insamlad data från 35 respondenter. Respondenterna 

som medverkade i undersökningen var samtliga sjukvårdsansvariga. Stapeldiagrammet 

nedan, visar fördelningen av fartygstyper som respondenterna jobbar på. Under kategorin 

Övrigt, omfattas fartyg som isbrytare, bogserbåt osv. 

 

Hur upplever du dina arbetsuppgifter vid den årliga översynen av skeppsapotek, där stora 

delar av inventeringen utförs?  

 

(Fig. 4) 

(Fig. 5) 
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22 av totalt 35 respondenter upplevde att arbetsuppgifterna vid den årliga översynen, var 

lätt. Detta motiverades med att så länge skeppsapoteket var i god ordning under året blev 

den årliga översynen, en enkel uppgift. De som svarade med att arbetsuppgiften var lätt, var 

även de som valde att inventera skeppsapotek på eget initiativ varje månad. En av de 22 

respondenterna som motiverade att det var lätt, motiverade även att de hade tillverkat ett 

eget system med hjälp av ett Exceldokument för att bevaka skeppsapoteket.  

Tre av 35 respondenter upplevde att arbetsuppgifterna vid den årliga översynen tog alldeles 

för lång tid. De motiverade med att inventeringen inte är svårare än de övriga 

inventeringsarbeten som måste skötas ombord, dock ansåg dessa att det är viktigt att ta god 

tid på sig. Detta för att försäkra sig om att inventeringsarbetet utfördes på rätt sätt och att 

alla inventeringslistor uppdateras på korrekt sätt. 

Två av 35 respondenter upplevde arbetsuppgifterna vid den årliga översynen som 

betungande. En respondent motiverade att han upplevde arbetsuppgiften med osäkert om 

han gjort rätt och tyckte att det skulle underlätta om en farmaceut kom ombord och utförde 

hela översynsarbetet.  

I frågan framkom det att två av 35 respondenter valde att låta en farmaceut från land utföra 

den årliga översynen. 

Hur upplever du dina arbetsuppgifter vid 3-års översyn tillsammans med farmaceut? 

 
(Fig. 6) 
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Av respondenterna var det 19 av 35 som upplevde arbetsuppgiften som lätt. 

Respondenterna motiverade med att de lät farmaceuten göra hela arbetet själv och endast 

hjälpte till om farmaceuten hade frågor.  Dessutom motiverade dessa respondenter med att 

de endast tog emot den färdigställda rapporten från farmaceuten och beställde efter vad 

som fattas enligt rapporten.  

10 av 35 respondenter besvarade frågan med att de utförde översynen tillsammans med 

farmaceuten och uppskattade samarbetet och hjälpen de fick. I och med att de upplevde att 

översynsarbetet blev noggrannare. Respondenterna upplevde detta som tillfredställande då 

arbetsuppgiften utfördes tillsammans med en expert inom området.  

Fyra av 35 respondenter tar upp att de hittills inte varit med när översynsarbetet genomförts 

tillsammans med farmaceut. 

Känner du dig trygg med att skeppsapoteket är komplett och kontinuerligt uppdaterat 

mellan översynsperioder? 

Ja: 31 respondenter (89 %) Nej: 4 respondenter (11 %) 

Upplever du ur säkerhetssynpunkt att det är svårt att säkerställa att skeppsapoteket är 

komplett och kontinuerligt uppdaterat i enlighet med SJÖFS 2000:21?  

Ja: 5 respondenter (14 %)  Nej: 29 respondenter (83 %)  

Obesvarad: 1 respondenter (3 %) 

Om du svarade Ja på föregående fråga, motivera. 

En av respondenterna motiverade detta med att vissa rederier drar ut på beställningar eller 

att helt enkelt stryker en del saker på beställningslistan. Vidare, motiverade en annan 

respondent att det största problemet med att hålla skeppsapoteket komplett och 

kontinuerligt uppdaterat är läkemedlets utgångsdatum kraftigt varierar. Samma respondent, 

hänvisade till ett exempel, där det inte var ovanligt att de får läkemedel som gick ut tre 

månader efter att de har fått ombord läkemedlet. Enligt respondenten resulterade det i 

merkostnad samt onödigt jobb ombord. Två av respondenterna motiverade med att det var 
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svårt att få tag på nödvändiga läkemedel samt att redarens okunnighet bidrog till att 

förvärra problemet. 

Vid akuta situationer som kräver snabb läkemedelsbehandling, upplever du att du kan lita 

på att skeppsapoteket är komplett? (alt: vardagliga situationer) 

Ja: 28 respondenter (80 %) Nej: 7 respondenter (20 %) 

Hur tycker du att det fungerar vid beställning av nya läkemedel från 

läkemedelsleverantören när skeppsapoteket behövs fyllas på? 

 

Hur tycker du samarbetet fungerar mellan ditt fartyg och läkemedelleverantören? Med 

avseende till leverans av varor som t.ex. akut leverans, leveranstid, hamnleverans osv. 

Motivera. 

 

(Fig. 7) 

(Fig. 8) 
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Sju av 35 respondenter tyckte att samarbetet med läkemedelleverantörerna fungerade 

mycket bra, eftersom läkemedelleverantörerna var snabba med leveranserna och dessutom 

gav bra information gällande läkemedel, exempelvis om ett läkemedel ersätts med något 

annat läkemedel. 

Bland 35 respondenter var det 22 som tyckte att samarbetet fungerade bra, de tyckte att 

läkemedelsleverantörerna hade en rimlig leveranstid. Dock tyckte respondenterna att det 

gäller att ha god framförhållning vid beställning. Detta eftersom det händer att 

läkemedelsleverantörerna antingen skickar för lite eller för mycket läkemedel. Det gäller att 

ha tid att kunna rätta till dessa misstag menar respondenterna. Respondenterna uttryckte 

också att om behovet av läkemedel är akut, beställer de från agenten. Dock var 

respondenterna kritiska till att det förekom att för ofta att läkemedelsleverantörer skickar 

läkemedel med kort utgångsdatum. Detta har då inneburit att de har fått beställa läkemedel 

oftare, vilket leder till onödigt mycket beställningsarbete, menar respondenterna. 

Fyra av 35 respondenterna tyckte att samarbetet fungerade mindre bra på grund av att 

rederiet ofta går igenom alla beställningar innan det når läkemedelsleverantören.  

Två av 35 respondenter tyckte att samarbetet fungerade dåligt mellan deras fartyg och 

läkemedelsleverantören. Respondenterna ansåg att det hände ofta att 

läkemedelsleverantörerna skickar läkemedel med kort utgångsdatum vilket lett till 

merkostnad samt onödigt arbete ombord. Bland dessa respondenter var det en som tyckte 

att det hände alldeles för ofta att läkemedel de fick hade utgångsdatum inom tre månader 

efter leverans. Att behöva beställa läkemedel var tredje månad för att de nått sitt utgångs- 

datum är inte hållbart menar respondenten. 

Har du varit med om där skeppsapoteket inte har varit komplett utrustat? På grund av 

utgångna läkemedel, försenade leveranser, felleveranser, inte varit medveten att det har 

saknats osv. 

Ja: 15 respondenter (43 %)  Nej: 20 respondenter (57 %) 
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Är du nöjd med rutiner och hantering av skeppsapoteket ombord på ditt fartyg? 

Ja: 30 respondenter (86 %)  Nej: 5 respondenter (14 %)  

Om nej på föregående fråga, vad kan förbättras när det gäller hantering av 

skeppsapoteket? Med avseende på inventering, beställning av nya läkemedel, kassation 

av utgångna läkemedel osv. 

En av respondenterna tyckte att skeppsapoteket skulle hanteras bättre om det fanns en 

rutin som såg till att en farmaceut också hade hand om den årliga översynen och inte bara 

var tredje år. Samma respondent uttryckte också att styrmännen är amatörer när det gäller 

hantering av läkemedel och annan medicinsk utrustning. Dessutom är tiden för att hinna 

med en noggrann översyn otillräckligt.  En annan respondent var inte nöjd med rutinerna 

och hanteringen av skeppsapotek då SJÖFS 2000:21 uppdateras så sällan, vilket har lett till 

att SJÖFS 2000:21 fortfarande kräver läkemedel som bör ersättas med nya typer av 

läkemedel. Vidare var det flera av respondenterna som hade velat att rutinerna kring 

skeppsapoteket lades in i fartygets underhållssystem, t.ex. AMOS. Detta för att få en 

datorbaserad varning när läkemedel närmade sig utgångsdatum samt när kvantiteten var för 

låg. 

 

4.2 Resultat redovisning av intervju 

Resultatet som presenteras nedan är baserad på intervjuer från totalt fyra respondenter. 

Intervjun dokumenterades med hjälp av bandspelare och resultatet som presenteras nedan 

är en sammanfattning av insamlade data från samtliga fyra. De som medverkade hade 

livserfarenhet som sjukvårdare sex månader, åtta månader, fyra år respektive tio år. 

Beskriv arbetet som sjukvårdare ombord? 

Respondenterna beskrev sitt arbete som sjukvårdare ombord som administrativt arbete.  

Det handlade mycket om att ta hand om och administrera skeppsapoteket för att se till att 

det finns läkemedel som krävs enligt SJÖFS 2000:21. Det kunde innebära att sjukvårdaren 
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såg till att kassera utgångna läkemedel, beställa nya osv. Dessutom ansåg respondenterna 

att det handlade mycket om att vara läkarens förlängda arm eftersom sjukvårdaren har 

begränsad kunskap. Det handlade då främst om att behandla enklare besvär som t.ex. 

huvudvärk, allergier, skrubbsår, irriterande ögon osv.  

I SJÖFS 2000:21 står det vilka läkemedel samt medicinsk utrustning som fartyget ska ha på 

skeppsapoteket. Detta beror också på vilket apotekstyp som fartyget är skyldig att ha, 

utifrån detta kan minimikvantiteten variera, när det gäller mängden läkemedel och 

medicinsk utrustning. Tycker du att det är svårt att uppfylla minimikvantiteten som ställs i 

SJÖFS?  

Samtliga respondenter besvarade frågan med nej. 

Har ni mer utrustning/läkemedel ombord än vad som krävs enligt SJÖFS 2000:21? T.ex. 

MFAG, akutväska osv. 

Främst motiverade samtliga respondenterna med att de hade en extra uppsättning 

läkemedel som användes i förebyggande syfte mot förkylningar. Vid förkylningstider köpte 

de extra hostmediciner och andra förkylningstabletter för besättningen. 

Tre av totalt fyra respondenter påpekade att de även hade en akutväska då de hade så pass 

många passagerare ombord. De hade även extra av förbrukningsmaterial som t.ex. bandage, 

plåster, handskar osv.  

Vilka rutiner har ni ombord på ditt fartyg som ser till att skeppsapoteket är kontinuerligt 

uppdaterat mellan översynsperioderna? 

Av dessa fyra respondenter framkom det tre olika rutiner vid hantering av skeppsapotek, 

nämligen rutiner med hjälp av Exceldokument, underhållsprogrammet AMOS och journal- 

föring genom papper och penna. En respondent uttryckte att det fanns lika många rutiner 

som det fanns fartyg.  

Två av fyra respondenter hade som rutin att använda sig av ett Exceldokument för att se till 

att skeppsapoteket är kontinuerligt uppdaterat mellan översynsperioderna. Dokumentet var 
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konstruerat på så sätt att de matade in samtliga läkemedel och medicinsk utrustning på 

Exceldokumentet. När utgångsdatumen började närma sig för ett visst läkemedel började 

den lysa gul respektive rött, beroende på hur nära utgångdatumet var för läkemedlet. 

Inställningen för detta ställdes in efter önskemål. 

En av respondenterna hade som rutin ombord på fartyget att använda sig av fartygets 

underhållsprogram, AMOS. I och med att fartyget redan använde sig av programmet AMOS 

för att bevaka övrigt underhållsarbete ombord på fartyget, bestämde de sig för att även 

lägga in skeppsapoteket i underhållsprogrammet. För att bevaka förbrukningen på 

skeppsapoteket, matades hela skeppsapoteket in i programmet. På det här viset ingick 

skeppsapoket i det schemalagda underhållsarbetet, vilket gjorde att de fick påminnelse varje 

månad om att inventera skeppsapoteket. Detta underlättade arbetet ombord när 

sjukvårdaren upplevde tidsbrist. För att systemet ska fungera förutsätter det att samtliga 

sjukvårdare för in all förbrukning i programmet samt förnyelse och kassation av läkemedel.  

En av respondenterna svarade med att de hade som rutin ombord att med hjälp av en 

handskriven förbrukningsjournal kunde de hålla skeppsapoteket kontinuerligt uppdaterat. 

Tycker du att det fungerar? Upptäcker man med detta system om ett läkemedel har 

passerat utgångsdatum eller att det saknas i apoteket. 

Två av respondenterna som använder sig av ett Exceldokument ansåg att systemet var 

tillräckligt bra för att bevaka skeppsapoteket och för att försäkra sig att den är uppdaterad. 

Dock var det en förutsättning att samtliga sjukvårdare som avlöser varandra följde samma 

rutin, alltså se till att föra in i Exceldokumentet all förbrukning av läkemedel, nytillkomna 

läkemedel samt kassation av läkemedel. Vidare tyckte respondenterna att det positiva med 

systemet var att de snabbt kunde få en överblick över vilka läkemedel som började närma 

sig utgångdatum samt mängden som fanns ombord. 

Respondenten som använde sig av underhållsprogrammet AMOS tyckte att systemet 

fungerade väldig bra ombord på fartyget. Detta eftersom hanteringen av skeppsapoteket 

blev en del av de övriga underhållsarbetet ombord och dessutom hade AMOS en del 

inställningar som underlättade hanteringen av skeppsapoteket. En av inställningarna som 
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respondenten uppskattade var att de kunde ställa in automatisk beställningslista av 

läkemedel på programmet. Kortfattat beskriver respondenten, att när ett läkemedel började 

närma sig utgångdatum eller när kvantiteten var för låg gör programmet själv en 

beställningslista. Då var det bara att skriva ut beställningslistan och skicka den till 

läkemedelsleverantören.  Vidare fortsätter respondenten att berätta att målet är att sätta in 

fler varningsparametrar i programmet, t.ex. utgångsdatum. Respondenten jämförde detta 

med nödraketer, när dessa närmade utgångsdatum varnade programmet. Respondenten 

menar då på att detta bör kunna göras likadant med läkemedel så att när utgångdatum 

närmade sig ska programmet varna.   

En respondent som använde sig av handskriven journalföring ansåg att rutinen inte var lika 

översiktsvänlig som ett Exceldokument. Respondenten menar på att, som sjukvårdare, gäller 

det att inspektera lådorna om de är börja ta slut. För att systemet ska kunna fungera måste 

även avlösaren se till att sköta journalföringen på ett korrekt sätt.   

Med tanke på att man hinner byta besättning flera gånger under loppet av ett år, 

motsvarande översynsperioderna av skeppsapotek kan det vara nya besättnings-

medlemmar som tar över ansvaret för skeppsapoteket. När du kommer ombord igen, kan 

du då känna att skeppsapoteket är i den ordning som du förväntar dig? 

Respondenterna motiverade med att det handlar om att kunna lita på varandra: 

”Min avlösare ska kunna lita på att jag sköter mitt jobb liksom jag kan lita på att han sköter 

sitt” 

För att känna att skeppsapoteket är i den ordning som förväntas är det viktigt att 

kommunicera med varandra. Ibland händer det att man inte har hunnit beställa nya 

läkemedel eller att man precis upptäckt att ett läkemedel precis gått ut innan man mönstrar 

av.  Då är det viktigt att man informerar avlösaren om detta, menar respondenterna. 

Dessutom motiverade en av respondenterna att de även kunde göra stickprov på 

skeppsapoteket, dvs. inspektera de läkemedel som de vet används ofta och se hur det har 

skötts. 
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En av respondenterna var kritisk till att det var så pass många sjukvårdare som avlöser 

varandra. Respondenten uttryckte det att det händer att det brister i kommunikationen 

vilket har lett till att vissa beställningar inte har kommit iväg. 

Har alla sjukvårdsansvariga ombord samma rutiner? 

Samtliga respondenter svarade ja. En av respondenterna motiverade med att det är viktigt 

att förankra rutinerna uppåt, alltså se till att befälhavaren godkänner rutinen: 

”Är rutinen förankrad uppåt får man utgå från att det fungerar. Är det inte förankrat uppåt 

får man utgå från att det inte fungerar” 

Hur upplever du den årliga översynen samt 3-års översyn? Med avseende på inventering, 

eventuell kassation av läkemedel och beställning. 

Två av respondenterna uttryckte arbetet som väldig tråkigt, att behöva inventera ett helt 

skeppsapotek. Hade rutinen fungerat felfritt hade det inte behövts utföra dessa 

inventeringar menar respondenten.   

En av respondenterna inventerade skeppsapoteket varje månad, vilket innebär att den årliga 

översynen samt tre årsöversynen inte blir så omfattande. Vidare uttrycker samma 

respondent att ju bättre sjukvårdarna skött skeppsapoteket under året desto smidigare 

kommer den årliga inventeringen att vara. 

En av respondenterna har inte varit med och utfört varken den årliga eller tre årsöversynen. 

Har du varit med om sjukdomsfall eller olycksfall där bristen på läkemedel eller annan 

medicinsk utrustning har påverkat utfallet? 

Tre av respondenterna svarade nej. En av respondenterna svarade nej men menar att de har 

ännu inte varit med i så pass allvarlig situation att detta sätts på prov. Den gången 

respondenten var med i så pass allvarlig situation kunde helikoptern komma omgående och 

hämta besättningsmedlemen. 
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Beställer ni alltid från samma leverantör när ni ska fylla på skeppsapoteket med nya 

läkemedel? 

Tre av respondenterna svarade på frågan ja. En av respondenterna svarade nej. Detta 

eftersom de köper många extra saker som förband material, plåster osv. Fartyget som denna 

respondent jobbar på har valt att jämföra olika leverantörer för att hitta det lägsta priset. 

Har du behövt beställa läkemedel och eller medicinsk utrustning, utanför Sveriges gränser? 

Om ja, hur fungerade det? 

Samtliga av respondenterna köper läkemedel eller annan medicinsk utrustning uteslutande 

inom Sveriges gränser. Med anledning av att samtliga anlöper svensk hamn regelbundet och 

finner ingen anledning att inte köpa inom Sverige. 

Är det sjukvårdaren eller befälhavaren ombord som beställer nya läkemedel till 

skeppsapotek? 

Två av respondenterna svarade att beställningen sköts av överstyrman. Det fungerar så sätt 

att respondenterna ger en beställningslista till överstyrmannen för vad som ska beställas. 

En av respondenterna beställer nya läkemedel själv. 

En av respondenterna beställer nya läkemedel utifrån den lämpligaste metoden som faller in 

för situationen. Det händer att rederiet beställer in åt fartyget eller så gör sjukvårdaren en 

beställningslista. Beställningslistan bekräftas sedan av befälhavaren och signeras. Detta har 

med det ekonomiska ansvaret att göra enligt respondenten. 

Hur tycker du det funkar med beställningar ombord, får ni snabbt läkemedel som ni 

behöver? 

Tre av respondenterna upplevde att det funkade bra vid beställningen av läkemedel och att 

de fick snabb leverans av läkemedel eller annan medicinsk utrustning från 

läkemedelsleverantören. En av respondenterna upplevde att beställningsarbetet gick bra, 

dock tog det några veckor innan varorna levererades ombord. 
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Samtliga respondenter motiverade med att om de behövde akut leverans kunde detta fixas 

med hjälp av agenten. Vidare motiverade en respondent att de även hade möjlighet att 

införskaffa läkemedel själva om agenten inte hade möjlighet. Då de anlöpte ofta till samma 

hamn kunde de åka själva till apoteket och införskaffa läkemedel. Dock krävdes det att de 

hade ordning på papperna så att de kunde få köpa receptbelagda läkemedel, menar 

respondenten.     

Har det inträffat att ni har fått fel leverans av läkemedelsleverantör? 

Två av fyra respondenter hade varit med om att de fick fel leverans av läkemedel. 

En av respondenterna berättade att han vid ett tillfälle hade beställt fel eller att de fick fel 

läkemedel levererat. Den andra respondenten sa att de vid ett tillfälle beställt en låda 

innehållande 6 sprutor men fick istället 60 sprutor. 

Om Ja på föregående fråga, hur löste ni detta? 

Två respondenter som hade varit med om att de fick fel leverans från 

läkemedelsleverantören löste detta genom att paketera om varorna och returnerade dem 

till leverantören.  
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5 Analys 

Eftersom syftet och frågeställningarna ligger till grund för enkätformuläret och 

intervjuformuläret, har jag valt att presentera svaren genom dessa. Detta för att enklare 

presentera de svar som framkommit samt på ett enkelt sätt se att studiens syfte och 

frågeställningar besvaras. 

Hur upplever sjukvårdaren rutinerna vid hantering av skeppsapotek ur säkerhetsynpunkt? 

Undersökningsresultatet visar tydligt att sjukvårdarna upplever rutinerna kring hantering av 

skeppsapotek ur säkerhetssynpunkt som ett administrativt arbete. Ur säkerhetssynpunkt var 

det ca 60 % av respondenterna som upplevde det lätt att uppfylla kraven som ställs enligt 

SJÖFS 2000:21. Dock var det en förutsättning att samtliga sjukvårdare som kom i kontakt 

med skeppsapoteket hade samma rutin och standard. De som upplevde det som lätt att 

uppfylla kraven som ställs, var även de som valde att genomföra en översynskontroll av 

skeppsapoteket varje månad. Dessutom valde flertalet av respondenterna att konstruera 

egna rutiner för att se till att uppfylla de krav som ställs enligt SJÖFS 2000:21, eftersom det 

inte finns en bestämd standardrutin. Exempel på krav är att t.ex. se till att skeppsapoteket är 

kontinuerligt uppdaterat och komplett utrustat mellan översynsperioderna. Vissa av de 

egenkonstruerade rutinerna bestod bland annat av ett eget tillverkat Exceldokument och 

journalföring genom papper och penna. En respondent motiverade med att de hade som 

rutin att bevaka skeppsapoteket med hjälp av fartygets underhållsprogram AMOS.  

Resultatet från insamlad data i studien visar alltså att det är fritt att tillverka egna rutiner för 

att bevaka skeppsapoteket och för att se till att det är kontinuerligt uppdaterat och 

komplett. Dock motiverade en respondent att det var viktigt att rutinerna var förankrade 

uppåt, alltså att ha befälhavarens stöd för den valda rutinen.  

I resultaten framkom det att majoriteten av respondenterna litade på att skeppsapoteket 

var komplett och kontinuerligt uppdaterat mellan översynsperioderna och att de upplevde 

sig trygga. Detta kan kopplat med att respondenterna upplevde det som lätt att 

säkerhetsställa att skeppsapoteket var komplett och uppdaterat i enighet med SJÖFS 

2000:21. Ur resultaten kunde man tyda att majoriteten av respondenterna var nöjda med 
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hur rutinerna sköttes ombord vid hantering av skeppsapotek. Samtidigt som nästintill 

hälften av respondenterna har varit med om att skeppsapotek inte varit komplett. Alltså där 

skeppsapotek enligt SJÖFS 2000:21 inte varit i tillfredställande skick. Anderson & Grahn 

(2010) tar upp i sin rapport att standarden för sjukvården ute till sjöss inte når upp till den 

förväntade standarden som den bör göra, enligt SJÖFS 2000:21. Men trots detta litade 

respondenterna ändå på att de får den sjukvård de har rätt till. Det visade sig i deras resultat 

att den positiva synen på sjukvården kan bero på att respondenterna har en god syn på 

sjukvården ombord fram till man själv behöver den. I det här fallet kan man ställa sig frågan, 

hur kommer det sig att majoriteten av respondenterna ändå litar på och känner sig trygga 

med att skeppsapoteket är kontinuerligt uppdaterat när samtidigt som nästintill hälften har 

varit med om när skeppsapoteket inte varit komplett? Utifrån de resultat som har samlats in 

i denna undersökning finner jag det problematiskt eftersom större delen av respondenterna 

säger emot sig själva. Anderson & Grahn (2010) tar upp i sin rapport att bland deras 

respondenter fanns det en viss oro för felbehandling, främst hos de som tidigare fått ta emot 

sjukvårdsbehandling ombord. I deras resultat framkom det även att det var procentuellt sätt 

vanligt med felbehandlingar och att osäkerheten kring sjukvårdsbehandling var utbrett. 

Faktorer som kan tänkas påverka denna trygghetskänsla men samtidigt oro för felbehandling 

kan vara okunskap kring hantering av skeppsapotek eller sjukvård ute till sjöss i helhet. 

Samtidigt som tidsbristen för kontroll av rutiner en faktor som spelar en stor roll. Dessutom 

har kompetensen hos sjukvårdsansvariga befäl en bidragande faktor och inte minst intresset 

för skeppsapoteket. Ur resultatet från min undersökning kan man tydligt se att majoriteten 

av respondenterna lägger hela ansvaret på farmaceuten när farmaceuten väl kommer 

ombord på översynskontroll när det egentligen borde vara ett samarbete mellan sjukvårdare 

och farmaceut. Detta tyder på att det finns ett lågt engagemang vid översynsarbetet eller att 

det finns bristande kunskap inom området. Flertalet av respondenterna uttrycker att det 

skulle vara bättre och tryggare om någon utomstående ”expert”, t.ex. farmaceut, hade haft 

hand om det övergripande ansvaret över skeppsapoteken. Vilket syns tydligt vid treårs 

översynskontroll, där majoriteten av respondenterna låter farmaceuten sköta 

översynsarbetet helt och hållet själv. Vidare framkom det även att en del av respondenterna 

har börjat anlita en farmaceut för att utföra även den årliga översynen. 
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Hur upplever sjukvårdaren samarbetet med läkemedelsleverantörerna? 

Majoriteten av respondenterna upplever att samarbetet med läkemedelsleverantörer 

genomgående fungerar bra. En bidragande faktor till detta är de snabba leveranserna vid 

beställning av läkemedel eller annan medicinsk utrustning. Samtidigt förekom det dock 

enstaka beställningsproblem i form av fel vid leverans, t.ex. fel mängd av varor. En 

respondent vid intervjun tar upp detta scenario: 

”Det kan vara när de har missuppfattat innehållsmängden i förpackningen. En gång blev det 

60 istället för 6 sprutor i en kartong. Eller kan det också vara tolkningen av definition, t.ex. 

vad en låda är i beställning. Är det den lilla lådan eller är det den stora lådan?”.   

Vidare var det flera av respondenterna som upplevde det problematiskt när läkemedels- 

leverantörerna skickade varor med kort utgångsdatum, vilket ledde till onödigt 

beställningsarbete. Sammanfattningsvis fungerar det bra men att det förekommer brister. 

Dock har man inga större problem med att rätta till de fel som uppstår. 
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6 Diskussion 

Genom de insamlade material och data som fångats med hjälp av enkätundersökningar och 

intervjuer har jag kunnat identifiera de vanligaste rutiner vid hantering kring skeppsapotek. 

De vanligaste rutiner, bland respondenterna, var journalföring med papper och penna, 

egenkonstruerad Excell dokument och underhållsprogrammet AMOS. Med hjälp av dessa 

kunde sjukvårdsansvariga befäl ombord bevaka skeppsapoteket mellan översynsperioderna, 

för att se till att den är kontinuerligt uppdaterad. Dessutom var majoriteten av 

respondenterna nöjda med rutinerna de hade kring skeppsapoteket. Min uppfattning, 

baserad på de insamlade data är att det ligger mycket i hur intresserad sjukvårdsansvarigt 

befäl har när det gäller sjukvården i sin helhet. Vilket syns i resultatet, när en del av 

respondenterna har valt att konstruera egna Excel dokument för att bevaka skeppsapoteket, 

i och med att det inte finns en standard rutin för hur hantering kring skeppsapoteket ska 

skötas. En respondent motiverade under intervjun att de ombord hade en egen tillverkad 

Excel dokument som hjälpte sjukvårdsansvarigt befäl bevaka skeppsapoteket och att Excel 

dokumentet konstruerades endast på grund av att en av styrmännen tog initiativet. Innan 

dess hade de ombord som rutin kring hantering av skeppsapotek genom journalföring med 

papper och penna. Hur stort intresse sjukvårdsansvarigt befäl har kring hanteringen av 

skeppsapoteket visas sig inte minst vid översynskontrollen tillsammans med farmaceuten. 

Som resultatet påvisade lät fler än majoriteten av respondenterna, farmaceuten utföra hela 

översynskontrollen helt och hållet själv. Då arbetet kan med fördel utföras tillsammans 

mellan farmaceut och sjukvårdsansvarig befäl. Dock ska man ha i åtanke att det inte enbart 

är intresset som spelar roll vid rutiner kring hantering av skeppsapoteket utan även kunskap 

kring området. Detta styrks av flera respondenter som upplever att det skulle kännas 

tryggare om någon med mer kompetens hade det övergripande ansvaret för 

skeppsapoteket. Vilket egentligen återigen återspeglar hur stort intresse sjukvårdsansvarigt 

befäl har till rutiner kring hantering av skeppsapoteket. Eftersom respondenterna upplevde 

det som tryggare när utomstående ”expert” så som farmaceut utförde översynsarbetet och 

där de lät farmaceuten utföra hela översynskonstrollen själv. När de tillsammans hade 

kunnat utföra arbetet samtidigt som sjukvårdsansvarigt befäl hade kunnat ta lärdom av 

farmaceuten. En annan aspekt när det gäller kring rutiner vid hantering av skeppsapotek, 
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kan vara att de ombord är nöjda med de rutiner de har fram till man utnyttjar 

skeppsapoteket i akuta situationer. En av respondenterna motiverade i intervjun, att de 

ombord på deras fartyg inte varit med om en så pass allvarlig situation, att det krävdes 

snabb läkemedelsbehandling. Samma mönster visades även i Andersson och Grahn (2010) 

rapport, att de respondenter som ingick i rapporten var nöjda med sjukvården ombord fram 

till man själv behövde den. Andersson och Grahn (2010) styrkte detta med att i deras 

resultat fanns det en viss oro för felbehandling ombord och främst oro var det hos de som 

tidigare fått sjukvårdsbehandling ombord. När det gäller beställning av läkemedel anser 

respondenterna att det fungerar genomgående bra men dock händer det ofta att 

läkemedelsleverantörer skickar läkemedel med kort utgångsdatum. Detta innebär att de 

rutiner man har kring hantering av skeppsapotek ställs på sin spets eftersom det blir fler 

läkemedel som passerar ingående och utgående från skeppsapoteket. Enligt SJÖFS 2000:21 

ställs det endast krav på årlig översynskontroll men läkemedlen enligt respondenterna 

hinner inte ens bli ett år innan den måste kasseras, på grund av passerat utgångsdatum. Min 

uppfattning är att detta kan vara en del av den anledningen till varför en av respondenterna 

upplever de rutiner kring hantering av skeppsapotek som administrativ arbetet. 

Efter att ha granskat och analyserat de material och data som samlats in kan man tydligt se 

att det finns en del förbättringar som kan göras på SJÖFS 2000:21 då det är den som reglerar 

och förordnar arbetet ombord kring skeppsapoteken. Det som jag argumenterar för utifrån 

de slutsatser som jag kunnat dra och utifrån den tidigare forskning som använts är att det 

krävs en förbättrad standardrutin för hantering av skeppsapotek och därmed även hur det 

administrativa arbetet ska utföras. Skulle SJÖFS 2000:21 uppdateras och en standardrutin 

fastställas ser jag inte att den bristande kunskapen kring skeppsapotek och sjukvård hade 

varit ett problem. Samtidigt hade denna standardrutin kunnat vara en del av utbildningen 

redan från start, vilket hade lett till att det inte varit något främmande område när 

nyexaminerade kommer ut till sjöss. Detta hade gynnat de respondenter i denna 

undersökning som ansåg att de hade en bristande kunskap i ämnet och att därför en 

standardrutin hade underlättat arbetet ombord kring skeppsapotek. Som det ser ut i 

dagsläget baseras standarden av hur stort intresse sjukvårdsbefäl har kring rutiner av 

skeppsapotek. Jag anser att rutinerna bör ha en hög kvalité oavsett intresse.    
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7 Slutsats och rekommendation 

7.1 Slutsats 

Syftet med undersökningen var att identifiera olika rutiner vid hanteringen av skeppsapotek. 

Detta för att skapa mer förståelse vid hantering av skeppsapotek samt hur 

sjukvårdsansvariga upplever rutinerna för att hålla ett skeppsapotek uppdaterat ur 

säkerhetssynpunkt. 

Ur undersökningens resultat framkommer det tydligt att det finns olika rutiner som används 

för att hantera skeppsapoteket. Detta för att se till att skeppsapoteket är kontinuerligt 

uppdaterat och komplett enligt SJÖFS 2000:21. De främsta rutinerna som användes ombord 

var: 

-  Exceldokument. 

Genom att ha som rutin att lägga in hela skeppsapoteket, både läkemedel och 

medicinsk utrustning kunde sjukvårdaren bevaka skeppsapoteket. All förbrukning av 

läkemedel, tillkommen läkemedel osv. fördes in i Exceldokumentet. Dessutom kunde 

sjukvårdaren med hjälp av dokumentet få en varning när utgångsdatumet för ett 

läkemedel närmade sig samt när kvantiteten var för låg.  

- Journalföring med papper och penna. 

En del av de rutiner som framkom i undersökningen var journalföring med papper 

och penna. Genom att anteckna förbrukningen på papper kunde sjukvårdarna som 

använde denna metod övervaka och uppdatera skeppsapoteket. 

- Underhållsprogrammet, AMOS. 

Genom att använda underhållsprogrammet AMOS kan hela skeppsapoteket föras in i 

programmet, både läkemedel och medicinsk utrustning. Detta innebär att 

skeppsapoteket blev en del av de övriga underhållsarbeten ombord. Således 

schemalades rutinerna vid hantering av skeppsapoteket, vilket gjorde det möjligt för 

en påminnelse om översyn dök upp varje månad.  

Hur sjukvårdarna upplevde rutinerna vid hanteringen av skeppsapoket ur säkerhetsynpunkt, 

upplevdes av respondenterna som ett administrativt arbete och upplevde det som lätt att 
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uppfylla de krav som ställs. Trots detta var det nästintill hälften av respondenterna som hade 

varit med om att skeppsapoteket inte varit komplett. Vidare var det en del av 

respondenterna som uttryckte en oro över de begränsade kunskaperna kring hanteringen av 

skeppsapoteket. De motiverade det med att det skulle kännas tryggare och bättre om någon 

med mer kompetens utförde översynsarbetet. 

Vid beställning av läkemedel kan man se ur undersökningens resultat att samarbetet mellan 

fartyg och läkemedelsleverantörer genomgående fungerar bra. Dock händer att 

läkemedelsleverantörerna skickar läkemedel med kort utgångsdatum samt att det ibland blir 

fel på beställningar. Fel på beställningar av läkemedel beror oftast på missuppfattningar 

mellan parterna. Det innebär att den valda rutinen ombord sätts på prov eftersom det blir 

fler läkemedel som passerar skeppsapoteket mellan översynskontrollerna. När läkemedel 

med kort utgångsdatum skickas eller att det blir fel i beställningen leder detta till onödigt 

arbete, enligt respondenterna. Undersökningens resultat pekar även på att det inte är något 

större problem att rätta till de problem som uppstår. Detta kan tydligt återkopplas till hur 

viktigt det är att ha en god rutin kring hantering av skeppsapotek. Eftersom en del av 

lösningen till problemet vid fel beställningar, kassering av läkemedel, uppdatering av 

läkemedel osv. är att det krävs att de som hanterar skeppsapoteket har god rutin. Detta för 

att kontinuerligt bevaka skeppsapoteket mellan översynsperioderna, även om det är många 

läkemedel som passerar skeppsapoteket.  

Det som framkommer tydligt i undersökningen är att det finns många rutiner för hur 

hantering av skeppsapotek ombord på fartyg sköts och detta i kombination med begränsade 

kunskaper ur säkerhetssynpunkt. Att det inte finns en standard och tydliga riktlinjer för 

rutiner vid hanteringen av skeppsapotek försvårar situationen och varierande kvalité på olika 

fartyg. De slutsatser som jag har kunnat dra utifrån undersökningens resultat är att det 

behövs en uppdatering av SJÖFS 2000:21 att utforma en standardrutin som kommer att 

resultera i tydliga riktlinjer för de som hanterar skeppsapoteken. Jag ser att det finns fördelar 

med att alla förhåller sig kring samma rutiner, upplägg och arbetssätt, oavsett vilket svenskt 

fartyg man kommer till. Detta kan på så vis gynna besättningen ombord på fartyget ur 

säkerhetssynpunkt, arbetsmiljö och trygghet för alla parter. 
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7.2 Rekommendationer 
För kommande forskning inom området rekommenderar jag följande; 

 En jämförelse studie kring rutiner vid hantering av skeppsapotek och flygplansapotek.  

 Hur påverkas den medicinska vårdkvaliteten ombord på fartyget då SJÖFS 2000:21 

inte har blivit uppdaterad senaste 12 åren. 

 Jämföra hur ambulansen gör eftersom deras personal byter bilar hela tiden. Samma 

sak kan jämföras med besättningar ute till sjöss, man byter fartyg och därmed 

skeppsapotek. Hur löser man detta upplägg på ambulans och varför har man inte 

samma upplägg på skeppsapotek?  
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9 Bilagor 

1. Enkätundersökning om skeppsapotek till sjukvårdaren. 

 

2. Intervjuformulär till sjukvårdaren. 
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9.1 Enkätundersökning om skeppsapotek 

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

 

2. Vilken fartygstyp jobbar du på?    

Kryssningsfartyg [  ] Färja [  ] Tankfartyg [  ]              Gastankfartyg [  ]               

RoRo [  ] 

Containerfartyg [  ] Kylfartyg [  ] Offshore [  ]             Självlossare/bulkfartyg [  ]   

 

RoPax  [  ]  Annat: 

3. Hur länge har du varit verksam som sjukvårdare till sjöss?  Tid i år: 

 

4. Hur upplever du dina arbetsuppgifter vid den årliga översynen av skeppsapotek, där 

stora delar av inventeringen utförs?  

 

5. Hur upplever du dina arbetsuppgifter vid 3-års översyn tillsammans med farmaceut? 

 

6. Känner du dig trygg med att skeppsapoteket är komplett och kontinuerligt 

uppdaterat mellan översynsperioder? 

 

Ja [  ]  Nej  [  ] 

 

7. Upplever du ur säkerhetssynpunkt att det är svårt att säkerställa att skeppsapoteket 

är komplett och kontinuerligt uppdaterat i enlighet med SJÖFS 2000:21?  

Ja [  ]  Nej [  ] 

 

8. Om du svarade Ja på föregående fråga, motivera. 
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9. Vid akuta situationer som kräver snabb läkemedelsbehandling, upplever du att du 

kan lita på att skeppsapoteket är komplett? (alt: vardagliga situationer) 

 

Ja [  ]  Nej [  ] 

 

10. Hur tycker du att det fungerar vid beställning av nya läkemedel från 

läkemedelsleverantören när skeppsapoteket behövs fyllas på? 

 

Mycket bra [  ] Bra  [  ] Mindre bra  [  ]              Dåligt  [  ]             Mycket 

dåligt [  ] 

 

11. Hur tycker du samarbete fungerar mellan ditt fartyg och läkemedelleverantör? Med 

avseende till leverans av varor som t.ex. akut leverans, leveranstid, hamnleverans 

osv.  

 

Mycket bra [  ] Bra  [  ] Mindre bra  [  ]              Dåligt  [  ]             Mycket 

dåligt [  ] 

 

Motivera: 

 

12. Har du varit med om där skeppsapoteket inte har varit komplett utrustat? På grund 

av utgångna läkemedel, försenade leveranser, felleveranser, inte varit medveten att 

det har saknats osv. 

 

Ja  [  ]  Nej [  ] 

 

13. Är du nöjd med rutiner och hantering av skeppsapoteket ombord på ditt fartyg? 

Ja  [  ]  Nej [  ] 

 



45 

 

14. Om nej på föregående fråga, vad kan förbättras när det gäller hantering av 

skeppsapoteket? Med avseende på inventering, beställning av nya läkemedel, 

kassation av utgångna läkemedel osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du ställt upp för den här enkätundersökningen, din medverkan förblir anonym! 

Jag behöver intervjua 3 personer och om du skulle vilja ställa upp på en kort intervju hade 

jag varit tacksam för detta. Om du är intresserad säg till mig när du lämnar in enkäten. 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Michael Schönström 
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9.2 Frågformulär till intervjun 

1. Hur lång erfarenhet har du inom sjöfart? 

 

2. Hur länge har du varit sjukvårds ansvarig ombord? 

 

3. Beskriv arbetet som sjukvårdare ombord? 

 

4. I SJÖFS 2000:21 står det vilka läkemedel samt medicinsk utrustning som fartyget ska 

ha på skeppsapoteket. Detta beror också på vilket apotekstyp som fartyget är skyldig 

att ha, utifrån detta kan minimikvantiteten variera, när det gäller mängden 

läkemedel och medicinsk utrustning. Tycker du att det är svårt att uppfylla 

minimikvantiteten som ställs i SJÖFS? 

 

5. Har ni mer utrustning/läkemedel ombord än vad som krävs enligt SJÖFS 2000:21? 

T.ex. MFAG, akutväska osv. 

 

6. Vilka rutiner har ni ombord på ditt fartyg som ser till att skeppsapoteket är 

kontinuerligt uppdaterat mellan översynsperioderna? 

 

7. Tycker du att det fungerar? Upptäcker man med detta system om ett läkemedel har 

passerat utgångsdatum eller att det saknas i apoteket. 

 

8. Med tanke på att man hinner byta besättning flera gånger under loppet av ett år, 

motsvarande översynsperioderna av skeppsapotek kan det vara nya besättnings-

medlemmar som tar över ansvaret för skeppsapoteket. När du kommer ombord igen, 

kan du då känna att skeppsapoteket är i den ordning som du förväntar dig? 

 

9. Har alla sjukvårdsansvariga ombord samma rutiner? 
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10. Hur upplever du den årliga översynen samt 3-års översyn? Med avseende på 

inventering, eventuell kassation av läkemedel och beställning. 

 

11. Har du varit med om sjukdomsfall eller olycksfall där bristen på läkemedel eller 

annan medicinsk utrustning har påverkat utfallet? 

 

12. Beställer ni alltid från samma leverantör när ni ska fylla på skeppsapoteket med nya 

läkemedel? 

 

13. Har du behövt beställa läkemedel och eller medicinsk utrustning, utanför Sveriges 

gränser? Om ja, hur fungerade det? 

 

14. Är det sjukvårdaren eller befälhavaren ombord som beställer nya läkemedel till 

skeppsapotek? 

 

15. Hur tycker du det funkar med beställningar ombord, får ni snabbt läkemedel som ni 

behöver? 

 

16. Har det inträffat att ni har fått fel leverans av läkemedelsleverantör? 

 

17. Om Ja på föregående fråga, hur löste ni detta? 

 

 

 


