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Förord 
 

Jag, författaren, vill här rikta ett stort tack till samtliga respondenter som har medverkat i 

denna undersökning för att ni ställde upp med er tid och era åsikter. Jag vill även rikta ett tack 

till Gustav Andersson och Henry Brandt för att ni har gett mig feedback under arbetets slutfas. 

 

Nu när jag har kommit längre i utbildningen börjar jag förstå hur utsatta vi är när vi arbetar 

ombord på fartyg. Det finns inte alltid hjälp att tillgå eftersom land kan vara flera dygn bort. 

Efter sjukvårdsutbildningen rådde tvivel bland flera av mina klasskamrater eftersom de 

fortfarande kände sig väldigt osäkra och de tyckte att det var en alldeles för liten utbildning i 

jämförelse med ansvaret som sjukvårdare. 

 

Efter att ha arbetat ombord på både tankfartyg, rorofartyg och passagerarfartyg har jag 

upptäckt att arbetet som sjukvårdsansvarig styrman skiljer sig mellan de olika typerna av 

fartyg. Ansvaret blir större på ett passagerarfartyg eftersom antalet människor ombord är 

betydligt fler i jämförelse med ett tankfartyg. Trots detta genomgår styrmännen samma 

sjukvårdsutbildning oavsett vilken typ av fartyg de ska arbeta på. 
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Abstrakt 

 

I denna rapport undersöks om styrmän på ett passagerarfartyg upplever att 

sjukvårdsutbildningen är tillräcklig för uppgiften om sjukvårdsansvarig. Jag valde att 

undersöka hur de uppfattar sjukvårdsutbildningen och sjukvårdsorganisationen ombord. 

 

Undersökningen utfördes med en kvalitativ metod där åtta styrmän blivit intervjuade för att få 

insikt i hur sjukvården fungerar på ett svenskt passagerarfartyg. Både andrestyrmän och 

överstyrmän deltog i undersökningen. 

 

Undersökningen pekar på att sjukvårdsutbildningen anses som tillräcklig men att 

tidsintervallen mellan certifikatet är för långt för att arbeta som sjukvårdsansvarig på ett 

passagerarfartyg. Styrmännen skulle vilja att en extra sjukvårdspraktik infördes mellan 

förnyelse av certifikatet för att skapa en bättre rutin vid sjukvårdsfall. Resultatet pekar på att 

det bästa vore om en läkare eller sjuksköterska anställdes för att ansvara för sjukvården 

ombord.  
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Abstract 
 

In this thesis examines if officers on a passenger vessel experience that the Medical Care 

education is enough to be responsible for the medical care. I decided to investigate their 

opinion on the Medical Care education and the organization onboard.  

 

The study was a qualitative method where eight officers were interviewed to get an insight in 

how the medical care works on a Swedish passenger vessel. Both second officers and chief 

officers participated in this study. 

 

The study indicates that the education is enough but that the time interval between the 

renewals of the Medical Care certificate is too long for the officer responsible for the medical 

care on a passenger vessel. The officers would like to have one more medical care practice 

period between the renewals of the certificates to create a better routine with the medical care. 

The result shows that the best thing would be to hire a nurse or a doctor to be responsible for 

the medical care onboard. 

 

Key words: 

Medical care, education, passengers 
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1 Inledning 
 

 
1.1 Introduktion 
 

 

Enligt boken Sjukvård för sjöbefäl som skrivits av Ingrid Palmkvist förväntas styrmän klara 

av att uppträda professionellt under akuta situationer och utföra åtgärder som i land skulle ha 

utförts av en speciallistläkare. Styrmannen är skyldig att alltid samråda med en läkare på Tele 

Medical innan dessa åtgärder utförs (Palmkvist 2009 s 11).  

 

Efter att ha uppmärksammat studenternas tankar och funderingar angående 

sjukvårdsutbildningens omfattning väcktes tanken om att göra en undersökning om 

sjukvårdsutbildningen som examensarbete. Att få veta hur det är att arbeta som 

sjukvårdsansvarig styrman på ett passagerarfartyg som inte har någon anställd läkare ombord.  

 

I den här studien används ett passagerarfartyg som exempel på hur sjukvården kan fungera 

och detta fartyg kommer att kallas för Cecilia för att bevara passagerarfartygets identitet. 

Undersökningen kommer även att beskriva hur det generellt fungerar på passagerarfartyg. I 

den här studien anses passagerarfartyg vara fartyg utan läkare ombord, ett passagerarantal på 

mer än 500 och att fartyget kan nå kvalificerad vård inom åtta timmar.  

 

 

1.2 Bakgrund 

Sjöfartsyrket är inte bara ett yrke, det är också en slags livsstil. Att vara sjöman innebär att 

under långa perioder vara bunden till samma miljö och människor, både under sin arbetstid 

och under sin fritid. Sjömanslivet har alltid lockat de som är intresserade av äventyr men livet 

ombord är slitsamt och hårt. Världsorganisationen WHO (World Health Organisation), 

uppmärksammade att den långa tiden hemifrån och saknaden till familjen orsakade ett 

utanförskap och kallade detta för sjömansdepression (Sjömansliv 2000 s 11-12). 

. 

Sjukdomar ombord har alltid varit vanliga och förr, precis som nu, hade kaptenen ett förråd 

med mediciner för att få bukt med dessa. Sjukdomar var farliga till sjöss eftersom maten var 

så dålig och det gjorde att en läkare, Bernardini Ramazzini, på 1600 talet ansåg att ” sjömän 
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bör få en tredjedel större doser läkemedel än andra om man vill nå önskad effekt” 

(Sjömansliv 2000 s 12).  

 

STCW (Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers) är en 

konvention som bildades för att sätta grundläggande krav på utbildning och certifikat på befäl 

och besättning ombord på den internationella handelsflottan. Året 1995 gjordes en större 

översyn av konventionen och en av de större ändringarna handlade om att förbättra 

utbildningen i sjukvård. Sedan STCW 95 tillkom har alla som utbildar sig till styrman fått en 

förbättrad och bredare sjukvårdsutbildning för att skapa en säkrare arbetsmiljö under tiden 

ombord (IMO 78 STCW).    

 

Det minsta som krävs enligt STCW för att erhålla ett Medical Care certifikat är att man ska 

kunna tillämpa omedelbar första hjälpen vid olycksfall eller sjukvårdsfall ombord. Man ska 

även kunna ge medicinsk vård till sjuka eller skadade medans de fortfarande befinner sig 

ombord samt delta i samordnade system för att ge medicinsk assistans till fartyg (IMO 78 

STCW 2011 s 234-236). 

 

Under sjökaptensutbildningen utförs sjukvårdsutbildningen under en tidsplan på 30 timmar 

teori och 18 timmar praktiska övningar. Det ingår även praktik under fyra dagar inom 

akutsjukvården. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna ge hjärt- och lungräddning och 

första hjälpen vid olycks- och sjukdomsfall ombord, mäta blodtryck och puls, kunna ge 

smärtlindring och suturera sårskador, rådgöra med läkare på TeleMedical, förstå hypotermi 

och utföra behandling samt redogöra för förgiftningsrisker (Linnéuniversitetet 2012). 

En viktig del av utbildningen är att lära sig att rådgöra med läkare innan behandling för att 

undvika risken för felbehandlingar och samtidigt vara ödmjuk i sin attityd om vad jag kan och 

inte kan göra. ”En sjöman är en sjöman – en läkare är en läkare” och det är därför kontakten 

med TeleMedical är viktig (Palmqvist 2009 s 11-12). TeleMedical har funnits i Sverige sedan 

1922 och håller till i Göteborg på Sahlgrenska sjukhuset. På den tiden användes 

morsetelegrafi för att ta kontakt och få råd om behandling men idag sker detta vanligast via 

telefon (Palmqvist 2009 s 17-23). 
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1.3 Sjukvårdsansvar  

 

Enligt STCW: s krav måste styrmän genomföra en mindre uppdatering av Medical Care 

certifikatet vart femte år men räcker det verkligen för de styrmän som varje vecka får hantera 

sjukvårdsfall? Att arbeta som sjukvårdsansvarig på ett passagerarfartyg innebär att ofta 

behandla sjuka eller skadade passagerare samtidigt som han eller hon även har ett ansvar för 

sjuka eller skadade besättningsmedlemmar.  

 

I Sjöfartsverkets författningssamling kan man läsa om hur sjukvården ska fungera ombord på 

ett svenskt fartyg. Det står att en ombordanställd skall vid behov få den bästa möjliga 

sjukvård ombord och sjukvården får inte ersätta sjukvårdsinsatser som kan göras så snart som 

möjligt av legitimerad sjukvårdpersonal (SJÖFS 2000:21 kap 2 § 1). Författningen beskriver 

att endast fartyg med resor som har mer än tre dygns varaktighet och en besättning på mer än 

100 anställda har krav på att det ska finnas en läkare anställd som har ansvaret för sjukvården 

ombord. 

 

Vidare står det att fartyg med en bruttodräktighet över 500 och som vanligtvis kan nå 

kvalificerad sjukvård inom åtta timmar, skall sjukvården vara utformad så att den ger 

möjlighet att omedelbart vidta adekvata åtgärder i händelse av olyckor eller sjukdomar 

ombord samt att använda sig av Tele Medical. Sjukvården skall dessutom vara utformad så 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 (SJÖFS 2000:21 kap 2§6). 

 

Med detta menas att större fartyg som kan ta sig till närmaste hamn inom åtta timmar inte 

behöver någon läkare ombord. Detta gör att många vanliga rutter med passagerarfartyg inte 

har något krav på läkare. Några exempel på sådana rutter kan vara mellan Sverige och 

Finland, Norge och Danmark samt Sverige och Tyskland. 

 

Det finns alltså inget krav på läkare ombord på ett passagerarfartyg som har mindre än åtta 

timmar till närmaste hamn, däremot finns det krav på att den sjukvårdsansvariga ombord ska 

kunna ge nödvändig hjälp åt passagerare och besättning vid olycksfall eller akuta 

sjukdomsfall. När detta sker ska alltid behandlingen bestämmas i samråd med en läkare på 

Tele Medical (SJÖFS 2000:21 kap 9 para 2). Den sjukvårdsansvariga styrmannen kommer att 
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få ett stort ansvar ombord med tanke på det stora antalet passagerare. Passagerarfartyg har 

ofta stora besättningar för att på bästa sätt kunna ge en bra service och skapa trivsel bland 

passagerare, det är inte ovanligt med en besättning på ungefär 200 personer. Om fartyget i sin 

tur tar 1800 passagerare kommer den sjukvårdsansvariga styrmannen att vara ansvarig för 

nästan 2000 personer. Samtidigt ska han eller hon koncentrera sig på den främsta uppgiften, 

att framföra fartyget med säker navigering. 

 

 

2 Syfte 
 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att få insikt i hur sjukvården fungerar på ett specifikt svenskt 

passagerarfartyg som har mindre än åtta timmar till närmaste hamn och inte har något krav på 

sjuksköterska eller läkare ombord. Att få veta om den sjukvårdsansvarige anser sig ha 

tillräcklig sjukvårdsutbildning för att vårda såväl besättning som passagerare vid akuta 

sjukdomar eller olycksfall.  

 

 

Syftet kan preciseras i dessa frågeställningar: 

 Vad anser styrmän om sjukvårdsutbildningens innehåll och upplägg? 

 Vad anser styrmännen om sjukvårdspraktiken som finns i samband med 

sjukvårdsutbildningen? Vilka tankar finns angående tidsperioden för praktiken?  

 Vad tycker de om tidsintervallen mellan förnyelsen av Medical Care certifikatet? 

 Hur upplever styrmännen att sjukvårdsansvaret fungerar? 
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3 Teori 
 

3.1 Tidigare examensarbeten  

 

För att få kunskap om hur sjukvården fungerar ombord på fartyg har jag använt mig av en del 

litteratur. Boken Sjukvård för sjöbefäl har använts kontinuerligt och Sjöfartsverkets 

författningssamling har noggrant granskats. Även en jämförande studie gällande Radio 

Medical ärenden har använts. Dock har jag inte funnit någon litteratur om teori angående 

sjukvårdsutbildningen men det har skrivits examensarbeten inom ämnet sjukvård och ett 

arbete behandlar hur sjukvården fungerar ombord.  

 

År 2010 skrev två studenter ett examensarbete om hur sjukvården fungerar ombord på fartyg. 

Arbetet heter Sjukvård ombord- hur fungerar den i verkligheten? och deras undersökning 

representerar sjukvården på flera olika typer av fartyg och hur både styrmännen och 

besättning känner inför att få och ge behandling ombord. Även en läkare från TeleMedical 

blev intervjuad och dennes åsikter om sjukvården till sjöss är positiva. Han anser att den goda 

sjukvårdsutbildningen och repetitionsutbildningen medför den kompetens som krävs ombord 

och är därför tillräcklig. Kommunikationen mellan befäl och läkare fungerar tillfredsställande 

och e-mail möjligheten ger god kommunikation vid ett lugnare skeden t ex vid utslag 

(Andersson, Grahn 2010 s 24-25).  

 

Vid undersökningen med besättningen råder viss oro om att bli felbehandlad. Det framgår 

också att endast ungefär hälften av de tillfrågade anser att den sjukvårdsansvariga har 

tillräckliga kunskaper. De anser att det är för långa intervaller mellan förnyelse av certifikat 

och att alla i besättningen borde få någon form av utbildning. Det framgår även att på ett 

passagerarfartyg borde det finnas en sjuksköterska eller läkare anställd när det är mycket 

passagerare ombord (Andersson och Grahn 2010 s 26-28).  

 

Utav de sjukvårdsansvariga befälen svarade mer än hälften blankt nej på frågan om de ansåg 

sig kunna ge tillfredställande sjukvård ombord som går att likställas med sjukvården i land. 

Även med sin sjukvårdsutbildning är de trots allt styrmän men att de gör vad de kan tills 

professionell hjälp anländer. Vid frågan om huruvida sjukvårdsutbildningen är tillräcklig för 

att kunna ge tillfredställande vård ombord är åsikterna varierande. Somliga anser att det är 
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tillräckligt på ett vanligt handelsfartyg, andra att den är tillräcklig vid enklare fall. Det finns 

även åsikter som pekar på att sjukvårdsutbildningen inte är tillräcklig på ett passagerarfartyg. 

Vissa av de tillfrågade befälen anser att förnyelsen av Medical Care certifikatet borde ske 

oftare än vart 5:e år men trots detta verkar de flesta lita på sig själv och sina kunskaper. Det 

påpekas att ”kunskap man inte praktiserar förfaller i glömska bra mycket fortare än för de 

allra flesta. Vartannat år vore lämpligare” (Andersson och Grahn 2010 s 29-32).  

 

 

3.2 Statistik TeleMedical 2011 

 

Diagrammet visar statistik från TeleMedical från år 2011. 

Det visar antal läkarråd till besättning och passagerare från en geografisk position runt hela 

jorden. De ljusare gröna kolumnerna visar antalet passagerare som behövde läkarkonsultation 

och de mörkare blå kolumnerna visar besättningen. Statistiken gäller för svenska fartyg och 

passagerarfartyg som inte har någon läkare eller sjuksköterska ombord. 

 

 

 

 

Diagrammet visar tydligt att antalet läkarråd för passagerare är större på de platser som ofta 

trafikeras av passagerarfartyg. De flesta av passagerarfartygen som trafikerar Östersjön och 

Kattegatt har en fast rutt och uppfyller inte kraven för att en läkare eller sjuksköterska ska 

vara anställd ombord. Detta gör att de sjukvårdsansvariga styrmännen har ansvaret över att 

vårda såväl passagerare och besättning (Transportstyrelsen). 
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3.3 Organisationen ombord 
 

Organisationen på olika fartyg kan variera men det är befälhavaren ombord som har det 

yttersta sjukvårdsansvaret men detta delegeras oftast ner till en andre styrman med ett giltigt 

Medical Care certifikat (Edman, Larsson, Snöberg 2009, s 11). Nedan visas hur 

organisationen ser ut på passagerarfartyget Cecilia. 

 

 Vid ett sjukvårdsfall blir styrman på bryggan kontaktad om att en person är skadad 

eller är sjuk.  

 Styrmannen kontaktar överstyrman eller kapten som får ta över vakten på bryggan 

tillfälligt. 

 Därefter träffas styrmannen den sjuka eller skadade för att göra en första 

undersökning. Blanketten ”läkarkonsultation från fartyg” k an användas som 

checklista för att kontrollera puls, andning och blodtryck mm och efter detta upprättas 

kontakt med läkare. 

 Efter samråd med läkare på Tele Medical bestäms en behandling som styrmannen 

genast påbörjar. 

 Vid de fall personen är allvarligt sjuk och kräver läkarvård direkt hämtas denne av en 

helikopter eller en mindre räddningsbåt. Om detta sker blir flera av besättningen 

inblandade för att förbereda helikopterns ankomst.  

 Vid helikopter måste manskapet på däck förbereda fartyget genom att ta ner relingen 

längs helikopterplattan samt förbereda brandgruppen som står standby från 

helikopterns ankomst till avgång. Sammanlagt är det fem matroser som deltar i detta 

och kapten och överstyrmannen är båda på bryggan. 

 När personen har lämnat fartyget återställer besättningen brandslangar mm och 

relingen ställs upp igen. 

 Styrmannen återställer och förbereder sjukhytten inför nästa person och återtar sedan 

vakten på bryggan. 
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3.4 Sjukvårdsutbildningen 

Den sjukvårdsutbildning som ges i samband med sjökaptensutbildningen är byggd på de krav 

som finns i STCW. Studenten ska efter avslutad utbildning ha kunskap, förståelse och 

skicklighet för att kunna utföra de sjukvårdsuppgifter som kan förekomma ombord. Det första 

som man får lära sig är första hjälpen samt kroppens struktur och funktion. Studenterna ska 

även erhålla kunskap om toxikologiska faror samt lära sig att använda ”Medical first aid 

Guide for use in accidents involving dangerous goods” även kallad MFAG eller dess 

nationella motsvarighet. Denne ska även kunna utföra en undersökning av en patient vid 

sjukdom eller olycksfall. Känna till hur man hanterar ryggskador och frakturer samt när något 

är ur led och andra muskulära skador. Även brännskador och skållning är en viktig del av 

utbildningen samt kunskap om hur kroppen påverkas av värme och kyla. Studenten ska även 

kunna ge den läkarvård som krävs vid räddade personer eller man över bord. Kunna använda 

sig av de råd som ges från läkaren som arbetar på Tele Medical. Man ska även ha viss 

kunskap i farmakologi för att kunna använda sig av de mediciner som finns ombord och även 

veta hur sterilisering går till. Slutligen ska denne också erhålla kunskap om hjärtstillestånd, 

drunkning och kvävning (IMO 78 STCW s 234-236). För en mer detaljerad lista se bilaga 1. 

Efter avslutad sjukvårdsutbildning erhålls ett Medical Care certifikat som bevis på att 

personen har genomgått utbildningen och fått den kunskap och erfarenhet som krävs för att 

arbeta som sjukvårdsansvarig ombord på ett fartyg. Detta certifikat gäller i fem år och sedan 

krävs en repetitionsutbildning. 

 
 

3.5 Repetitionsutbildning 
 
Efter fem år kräver STCW att styrmännen genomgår en repetitionsutbildning av Medical Care 

för att upprätthålla Medical Care certifikatet. Denna repetitionsutbildning kräver att studenten 

tidigare har genomgått sjukvårdsutbildningen för sjöbefäl. Utbildningen består av tre dagar 

med teori och övningar samt två dagar inom akutsjukvården. 

 

Utbildningen innehåller anatomi och fysiologi, olycksfallsvård, hjärt- och lungräddning med 

hjärtstartare, sjukvårdsteknik, Tele Medical, fartygsapotek och allmän farmakologi, 

sjukdomslära, lagar och författningar som rör sjukvård till sjöss samt praktik inom 

akutsjukvården. 
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Efter den avslutade utbildningen skall styrmännen erhålla kunskap och förståelse kring hur 

sjukvårdsorganisationen fungerar med de internationella och nationella regelverken samt de 

riktlinjer som reglerar hälso- och sjukvård till sjöss. De skall även kunna rådgöra med Tele 

Medical och utföra läkarordinationer. 

 

Styrmännen skall även ha den färdighet och förmåga som krävs för att tillämpa första hjälpen, 

utföra hjärt- och lungräddning, mäta och bedöma andning, puls och blodtryck, suturera, ge 

injektioner, sätta PVK och urinkateter samt visa förmåga att fungera som sjukvårdsansvarig 

vid sjukvårdsinsatser till sjöss (Linnéuniversitetet, kursplan repetition) 

 

 

 

3.6 Sjukdom och olycksfall till sjöss 

 

På sjöfartsverkets hemsida finns en studie som jämför Radio Medical ärenden från 1997, 2002 

och 2007 med avseende att kartlägga olycksfall och sjukdomar till sjöss. Studien har 

avgränsats till de anställda ombord men ger ändå en övergripande bild av sjukdom och 

olycksfall till sjöss. Studien visar att sjukdomar är den vanligaste kontaktorsaken men att det 

också sker många olycksfall till sjöss. Under 1997 var antalet sjukdomsfall 319 och olycksfall 

57, tio år senare är antalet sjukdomsfall nästan detsamma men olycksfallen har ökat till 96. 

Andelen ärenden som krävde behandling med antibiotika var under alla tre åren 35 % och 

andelen tandrelaterade ärenden var 7 % år 2007 (Sjöfartsverket). 

 

 

Studien visar även att de vanligast förekommande kontaktorsakerna är muskel och skelett 

problem, symtom från magtarmskanalen och andningsorganen, tätt följt av symtom i ögon 

eller på hud. Den största andelen olycksfall har ögon, muskler och skelett samt hud. 

Diagrammet nedan visar symtom och kontaktorsak från 2007(Sjöfartsverket). 
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3.7 Kollision mellan två passagerarfartyg 

 

Den 23 juli 2009 uppstod en kollision mellan passagerarfartygen Gotlandia II och Gotland 

utanför Nynäshamn, Stockholms län. I rapporten från SHK (Statens haverikommission) står 

det om skador på fartyg och passagerare samt händelseförloppet som ledde fram till olyckan.  

En av de påverkande faktorer som var orsak till olyckan var att nautikerna på Gotlandia II 

blev distraherade när de fick ett samtal om att en passagerare behövde läkarvård.  

 

Överstyrman var den sjukvårdsamsvarige ombord och han tillsammans med befälhavaren 

befann sig båda på bryggan på grund av den nedsatta sikten. I det här fallet svarade 

befälhavaren omedelbart att de som ringde fick lösa läkarfrågan själv genom att ropa ut i PA- 

systemet efter en läkare eftersom det krävdes full koncentration på bryggan. Trots 

befälhavarens snabba agerande fortsatte sjukvårdsfallet att vara ett störande moment både för 

överstyrman och för befälhavaren. De var osäkra på hur allvarligt tillståndet var på 

passageraren och därför rådde en diskussion kring detta under flera minuter. Kort därefter 

skedde kollisionen (Statens haverikommission Rapport s 14-17, 97). 
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I kollisionen skadades 33 passagerare lindrigt men överstyrman hade fullt upp på bryggan 

med att kontrollera fartyget tillsammans med befälhavaren och hade därför ingen möjlighet att 

hjälpa de skadade. Det fanns två läkare bland passagerarna och dessa tog över 

sjukvårdsansvaret efter samtal med överstyrman. Efter ungefär 15 minuter efter kollisionen 

befann sig Gotlandia II till kaj och ambulanspersonal från land kunde ta över 

sjukvårdsansvaret (Statens haverikommission Rapport s 60-64). 

 

4 Metod 
 

4.1 Val av metod 
 

För att få insikt om styrmäns erfarenheter och tankar kring sjukvårdsutbildningen valde jag att 

utföra undersökningen med hjälp av intervjuer. Genom att använda intervjuer som underlag 

kommer respondenten att förmedla både sina kunskaper, erfarenheter och åsikter om 

sjukvårdsutbildningen vilket ger en god grund för undersökningen (Krag Jacobsen 2011 s 10-

11). En kvalitativ metod kommer att användas där ett avgränsat antal styrmän kommer att 

intervjuas för att erhålla en djupare insikt i deras tankar om utbildningen. Om jag i stället hade 

valt att använda en kvantitativ metod hade en enkätundersökning troligen medfört bortfall. 

Genom att utföra intervjuer kan jag flexibelt använda mig av följdfrågor om respondenten 

börjar sväva ut och detta hade inte varit möjligt vid en enkätundersökning. Ett svenskt 

passagerarfartyg kommer att delta i undersökningen och både andrestyrmän och överstyrmän 

kommer att bli intervjuade. 

 

Jag har ett intresse av hur sjukvården fungerar på ett passagerarfartyg eftersom det stora 

antalet människor ombord ökar ansvaret på den sjukvårdsansvariga styrmannen. Genom att 

intervjua styrmännen på ett passagerarfartyg som har mindre än åtta timmar till närmaste 

hamn och inte har något krav på läkare ombord kommer jag att få svar på mitt syfte och 

frågeställningar. Undersökningen är empirisk eftersom den bygger på det fakta jag får genom 

intervjuerna och litteratur. Jag kommer sedan att göra en induktiv slutsats genom att dra 

generella slutsatser utifrån intervjuerna (Thurén 2007 s 22). 

 

De specifika frågeställningarna som finns i samband med syftet uppkom vid en diskussion 

mellan mig och min handledare. Vi kom fram till att vi ville trycka på hur styrmän uppfattade 
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sjukvårdsutbildningen och hur de ansåg att själva ansvaret ombord fungerade. Vi ansåg att det 

var just detta som var av störst intresse eftersom det rådde tvivel bland mina klasskamrater om 

huruvida sjukvårdsutbildningen är tillräcklig.  

 

4.2 Intervju  

Det finns olika typer av intervjuer och för att avgöra vilken intervju som passar för att få en 

god insikt om styrmännens åsikter om sjukvårdsutbildningen valde jag att fundera på följande 

frågeställningar. 

 

 Vad är syftet med examensarbetet? 

 Vilka ska intervjuvas? 

 På vilket sätt ska jag intervjua dem? 

 Vad är syftet med intervjun? 

 

Slutligen föreföll det att den intervju som jag skulle använda mig av var en åsiktsintervju. Det 

är en intervju där flera personer får svara på samma frågor och uttrycka sina åsikter om 

samma ämne (Krag Jacobsen 1997 s 15). Det finns olika typer av frågor som kan användas 

under en intervju. Den viktigaste skiljelinjen är mellan strukturerad och ostrukturerade frågor. 

Med en ostrukturerad fråga blir svaret oftast långt och den intervjuade kan sväva ut vilket kan 

skapa flera svarsmöjligheter. Vid användandet av slutna frågor kommer en mer konkret fråga 

att ställas och svaret kommer att bli mer begränsat (Krag Jacobsen 1997 s 99-100). Detta kan 

jag framhäva genom att visa en öppen fråga respektive en sluten fråga: ”Berätta något” är en 

väldigt öppen fråga och den intervjuade kan sväva ut på svaret. Om frågan i stället 

formuleras: ”Berätta om ditt första sjukvårdsfall” kommer frågan att vara sluten men 

forskaren får troligen ett mer avgränsande och informativt svar (Krag Jacobsen 2011 s 100-

101). Intervjuerna kommer att ske via möte och jag kommer att använda anteckningar som 

stöd vid svar på frågorna. 

 

I den här undersökningen kommer strukturerade frågor att användas under intervjuerna för att 

få en personlig bild över vad varje styrman anser om sjukvårdsutbildningen. Vid behov 

kommer följdfrågor att användas för att undvika att intervjun dör ut. Orsaken till att jag väljer 

att använda mig av strukturerade frågor är att en strukturerad fråga kan ge ett längre svar 

eftersom den är mer specificerad på vad jag som forskare är intresserad av (Krag Jacobsen 
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1997 s 100). Intervjuerna kommer att vara helt anonyma för att personerna ska känna trygghet 

att våga berätta deras tankar om sjukvårdsutbildningen. Det finns något som kallas informerat 

samtycke och innebär att den som blir intervjuad frivilligt deltar i undersökningen samt är 

införstådd i undersökningens huvudsyfte och hur resultaten kommer att användas (Jacobsen 

2012 s 32-33). Detta kommer att användas innan intervjuerna för att skapa ett samförstånd 

mellan intervjuaren och respondenten. 

 

4.3 Urval och etik 

För att försäkra mig om att samtliga styrmän i undersökningen har erfarenheter inom sjukvård 

för passagerare valde jag att utföra undersökningen på ett passagerarfartyg. Det är relevant att 

samtliga respondenter har arbetat som sjukvårdsansvarig på andra typer av fartyg för att 

kunna relatera till hur sjukvården kan variera. Antalet respondenter är viktigt eftersom ett 

större urval ökar mängden information vilket ger en rikare bild av sjukvårdsutbildningen 

(Jacobsen 2012 s 128). Detta gjorde att jag valde att intervjua åtta styrmän, både 

andrestyrmän och överstyrmän eftersom alla någon gång under sin karriär har arbetat som 

sjukvårdsansvarig ombord. Endast en av de tillfrågade överstyrmännen har inte arbetat som 

sjukvårdsansvarig under de senaste tio åren. Trots detta anser jag att dennes åsikter är 

relevanta på grund av den långa erfarenheten till sjöss.   

 

Detta är en anonym undersökning och styrmännen kan välja att avstå från intervjun om de 

skulle vilja. De kan också välja att avbryta intervjun när de vill. 

 

I den här studien kommer respondenterna att presenteras som A, B, C, D, E, F, G och H för att 

skydda deras integritet. Endast vissa stycken av intervjuerna med relevans för detta arbete 

kommer att redovisas i resultatet. 
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5 Resultat  
 

5.1 Respondenterna 

Här presenteras lite fakta om varje respondent som bland annat ålder, tid som 

sjukvårdsansvarig, position samt tidigare fartyg. Samtliga respondenter arbetar på 

passagerarfartyget Cecilia. 

Respondent A 

A är född 1961 och arbetar som överstyrman. Han har varit styrman i 12 år varav nio år var 

som sjukvårdsansvarig. Han har arbetat inom offshore, tankfartyg, rorofartyg, ropax fartyg 

och passagerarfartyg.  

Respondent B 

Respondent B är född 1976 och arbetar som andrestyrman. Han har arbetat som styrman i tio 

år och av den tiden har han varit sjukvårdsansvarig i sex år. Han har tidigare arbetat på roro- 

och bulkfartyg samt ankarhanterare. 

Respondent C 

C är född 1968 och arbetar som andrestyrman. Han har varit styrman i tio år och åtta år av 

dessa har varit som sjukvårdsansvarig. Han har arbetat på roro- och passagerarfartyg. 

Respondent D 

Respondent D är född 1981 och arbetar som andrestyrman. Han har arbetat i sex år och varit 

sjukvårdsansvarig hela den tiden. Han har arbetat på passagerarfartyg. 

Respondent E 

E är född 1956 och arbetar som andrestyrman. Han har arbetat som styrman i 30 år och varit 

sjukvårdsansvarit i 17 år. Han har arbetat på tank- och rorofartyg, bogserbåt, torrlastare och 

passagerarfartyg. 

Respondent F 

F är född 1977 och arbetar som andrestyrman. Han har varit styrman i tio år och arbetat som 

sjukvårdsansvarig hela tiden. Han har arbetat på passagerarfartyg. 
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Respondent G 

Respondent G är född 1959 och är överstyrman. Han har arbetat som styrman i 22 år och av 

den tiden har han varit sjukvårdsansvarig i tolv år. Han har arbetat på roro- och tankfartyg 

samt passagerarfartyg. 

Respondent H 

H är född 1957 och arbetar som överstyrman. Han har arbetat som styrman i 27 år och av den 

tiden har han varit sjukvårdsansvarig i 15 år. Han har arbetat på tank- roro- och bulkfartyg 

samt passagerarfartyg. 

 

 

5.2 Resultat från intervjufrågorna  

 

Av de tillfrågade styrmännen arbetar fem av dem som sjukvårdsansvarig ombord och de 

resterande tre är överstyrmän som alla arbetat minst nio år som sjukvårdsansvarig. Endast 

vissa citat kommer att redovisas vid passande frågor för att begränsa resultatet. 

 

 

Anser du att du hade tillräckligt med kunskap från sjukvårdsutbildningen för att börja 

arbeta som sjukvårdsansvarig ombord på ett passagerarfartyg? 

Alla intervjuade svarade nej på denna fråga. De anser att kursen passar perfekt på lastfartyg 

där det inte händer olyckor så ofta. Ombord på ett passagerarfartyg där passagerare ofta 

skadar sig eller blir sjuka så skulle alla styrmän ombord uppskatta om en läkare eller 

sjuksköterska fanns närvarande ombord. 

 

 B: Sjukvårdsutbildningen i sig är bra men arbetet skiljer sig mycket beroende på 

vilken typ av fartyg man arbetar på. På ett passagerarfartyg är det mycket att göra som 

sjukvårdsansvarig medans det endast är småsaker som händer på lastfartyg. Jag tycker att 

ansvaret på ett passagerarfartyg är för stort för den som är sjukvårdsansvarig eftersom vi är 

utbildade till styrmän, inte till läkare. Det absolut bästa hade varit att anställa en läkare eller 

sjuksköterska ombord så att de fick ansvara för sjukvården. 
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 D: Nej jag tycker inte att sjukvårdsutbildningen är tillräcklig för att arbeta på ett 

passagerarfartyg men den räcker gott och väl för att arbetet på ett lastfartyg där det inte är lika 

vanligt med olyckor och sjukdomar. 

 

Känner du dig trygg i din roll som sjukvårdsansvarig? 

Det var hälften av de tillfrågade som känner sig trygga i rollen medan lika många känner en 

osäkerhet. En stor orsak till att de kände sig trygga hade med Tele Medical att göra. Att få 

diskutera fallet med en läkare gör att osäkerheten för att ge felbehandling minskar.  

 

 C: Ja, jag känner mig trygg så länge det inte är alltför svåra fall. Jag blir säkrare 

i min roll när jag pratar med Tele Medical eftersom det inte känns som att jag är ensam utan 

jag har någon att stödja mig mot. Vid svårare fall brukar jag ropa ut i PA systemet efter en 

läkare och än så länge har jag alltid fått hjälp. Det finns oftast någon bland passagerarna som 

är läkare eller sjuksköterska och det känns mycket bättre när man har en kunnig person på 

plats som vet vad de gör. På det sättet får jag snarare assistera i stället för att bära hela 

ansvaret. 

 

 A: Tja, jag vet inte. Jag gör så gott jag kan och mer kan man inte begära. Jag 

tycker att samarbetet med Tele Medical ger mig en stor trygghet när jag måste hantera 

sjukvårdsfall. 

 

 F: Nej jag kan inte påstå att jag känner mig trygg. Visst hjälper det att man 

samtalar med Tele Medical men det är ju ändå jag som ska ge rätt dos medicin och på rätt sätt. 

En annan sak som kanske också påverkar min trygghet är att efter ett sjukvårdsfall så ska jag 

återvända upp till bryggan och fortsätta mitt pass. Jag har vid vissa tillfällen varit skärrad efter 

att jag har tagit omhand om en patient och faktiskt inte känt mig redo att fortsätta vakten. Som 

tur var har överstyrman eller kapten stannat en liten stund extra på bryggan men man blir ändå 

påverkad av att se svårt skadade eller sjuka personer. Det kan ta en stund innan man är sig 

själv igen. 
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Anser du att det var tillräckligt mycket praktik under utbildningen? 

De flesta tycker att det är tillräckligt med praktik under utbildningen men de skulle uppskatta 

om det var praktik oftare, gärna en gång per år eller vart två och ett halvt år. Det var lite 

blandade åsikter om vart man borde ha praktiken, om man borde vara på akuten eller på en 

ambulans. Praktiken påverkas också av hur mycket som händer under praktiken. Om det är en 

lugn period så får man inte ut lika mycket av praktiken och detta gör att vissa anser att 

praktiken borde vara på fem dagar i stället för två till tre dagar. 

En person anser att det inte alls är tillräckligt med praktik utan skulle helst vilja att det skulle 

vara en månad, både på akuten och på ambulansen. 

 

 F: Ja jag tycker att det var tillräckligt lång praktik men jag hade gärna velat ha 

praktik en gång per år. Det kan variera så mycket mellan hur mycket man hinner med under 

en praktik och om det inte händer särskilt mycket så kommer jag inte lära mig nya saker. Om 

vi hade praktik oftare skulle jag känna mig säkrare på att jag får ut något av praktiken. 

 

 A: Jag tycker att det helt och hållet beror på vad som händer under praktiken 

som avgör om den är tillräckligt lång. Om det händer mycket är det självklart bra men om 

man får en lugn praktik så missar man så mycket. Jag har varit både på akutmottagning och på 

ambulansen och jag tyckte att det helt klart var bäst på ambulansen. Det är ju den situationen 

som vi befinner oss i när vi är ombord, just det här första omhändertagandet. När jag var på 

akutmottagningen så hade ambulanspersonalen redan satt nål och oftast stoppat blödningen så 

det är inte riktigt den sitsen vi befinner oss i ombord. Självklart var det bra på akuten också 

eftersom det fanns gott om tid till att förklara saker och man fick lite tips och trix. 

 

Räcker det med en repetitionskurs vart femte år? 

Det var väldigt blandade åsikter angående repetitionsutbildningen. Endast två personer anser 

att det är tillräckligt att repetera var femte år. En av dessa anser däremot att praktik borde 

göras oftare. De anser att de är utbildade till styrmän och inte till sjukskötare. 

Hela sex personer anser att det är för sällan med vart femte år. Det skiljer sig lite hur ofta de 

skulle vara en ny kurs. Det växlar lite mellan varje år och vart tredje år. De tycker att ansvaret 

är för stort och att krävs repetition för att de ska klara arbetet. 
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 G: Ja jag tycker att det räcker med en repetitionskurs vart femte år men endast 

teoretiskt, det borde vara praktik oftare. Arbetet som sjukvårdsansvarig är väldigt praktiskt 

och det är den delen som borde tränas mest.  

 

 C: Jag tycker inte att det räcker med vart femte år, jag hade helst velat ha en 

repetitionskurs varje år. Det hinner hända så mycket inom sjukvården och jag vill gärna känna 

mig säker på det jag gör. Jag blir mer säker på min roll som sjukvårdsansvarig om jag får 

träna mer och repetera oftare. 

 

Finns det något i sjukvårdsutbildningen som du tycker att man gick igenom för mycket 

eller för lite?  

Alla anser att kursen är väldigt bra och att det är tillräckligt mycket information. Allt som tas 

upp i utbildningen är viktigt och den praktiska träningen ger en bra inblick i hur det faktiskt 

fungerar till sjöss. 

 

 D: Jag tycker att det är en väldigt bra kurs. Allt i kursen är av vikt och den tar 

verkligen upp allt. Det som jag tycker är roligast med utbildningen är den scenario träningen 

som man får. Man lever sig in i scenariot och det känns väldigt verkligt. Det är väldigt likt vår 

verklighet. 

 

 B: Kursen är lagom. Däremot tycker jag att det är väldigt mycket information 

som man ska ta in under en kort tid när man går repetitionskursen. Jag tycker att det är svårt 

att få in allt på så kort tid. 

 

Hur ofta sker träning med HLR (Hjärt- och Lungräddning)? Är det endast vid 

repetitionskursen eller sker det oftare? 

Det var flera olika tidsintervaller som kom på tal vid denna fråga. De flesta svarade att det 

endast sker på kursen vart femte år men det fanns de som gjorde det en gång per år. Två av 

styrmännen tränade hjärt- och lungräddning på annat håll och de kände att de hade den 

kunskap som krävs. En annan påpekade att det ska tränas på fartyget en gång per år men om 

styrmannen har sin ledighet hemma vid den tidpunkten så missar han den övningen. 

 



24 
 

 A: HLR träning varierar lite från fartyg till fartyg men jag brukar träna ett par 

gånger per år. Det är väldigt viktigt att man håller sig up to date när det handlar om just detta 

för just sådana saker kan ändras från år till år. 

 

 E: Det tränas väldigt oregelbundet faktiskt. HLR är något som ska tränas varje 

år ombord men detta kanske inte alltid passar med schemat. Har man otur så kan man missa 

ett år och då kan det dröja nästa två år mellan träningarna. 

 

 H: Tyvärr så tränas endast detta på kursen och det tycker jag egentligen är 

alldeles för lite. Detta är en så pass viktig del av sjukvården och jag tycker att det borde tränas 

varje år. 

 

Fungerar samarbetet bra med Tele Medical? Gör det att du känner dig säkrare i din 

roll? 

Alla anser att det fungerar bra med Tele Medical men att det ibland kan bli osäkerhet när det 

är en utländsk läkare. Det uppstår vissa språksvårigheter och detta kan göra styrmännen 

osäkra. Två av de tillfrågade anser att de ibland har svårt att få kontakt med läkaren, som att 

de inte bryr sig, och i ett fall har styrmannen inte fått någon order utan fått fråga om han ska 

ge den typen av medicin. 

 

 F: Det beror väldigt mycket på läkaren. Ibland känns det som att de är väldigt 

stressade och då blir man orolig att man kanske får fel diagnos på patienten. I vissa fall har 

läkaren varit utländsk och då kan jag tycka att det är lite svårt att förstå vad de säger. 

 

 E: Den hjälp man får från Tele Medical är bra men ibland kan det kännas jobbigt 

att ringa om småsaker. Många av passagerarna borde ha kollat upp saker i land innan de kom 

ombord i stället för att ge oss en massa jobb. Det bäste hade varit om vi hade en sjuksköterska 

ombord som tog hand om sjukvården. För att svara på frågan, ja jag har alltid fått den hjälp 

jag har behövt men jag känner mig tyvärr inte säkrare i min roll för det. 

 

Hur var det att hantera första sjukvårdsfallet? 

Tre av de tillfrågade anser inte att det var svårt att hantera första fallet. De kände att de kunde 

ta det lugnt och med hjälpen från Tele Medical kunde de hantera fallet utan större bekymmer. 
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Två stycken anser att det var svårt med första fallet. De kände stor osäkerhet och rädsla över 

att göra fel. De resterande kommer inte ihåg sina första fall. 

 

 H: Ja jag tycker att det var svårt att hantera mitt första fall. Jag vill inte gå in på 

detaljer men det var på ett tankfartyg och det var flera i besättningen som blivit sjuka. Jag 

arbetade som andrestyrman och var inte riktigt beredd på sjukvårdsansvaret. Det blev väldigt 

många samtal till Tele Medical och efter en vecka mådde alla bättre. Det var en enorm lättnad 

när alla till slut mådde bra. 

 

 E: Jag tyckte inte att det var särskilt svårt. Jag arbetade på en lastbåt på den tiden 

och det var en i besättningen som fick svåra magsmärtor. Han hade så pass ont att läkaren på 

Tele Medical ansåg att han borde komma iland så en helikopter kom och hämtade honom och 

jag behövde inte göra så mycket. 

 

 F: Jag kommer tyvärr inte ihåg mitt första fall. Jag antar att det inte var något 

speciellt, annars hade jag nog gjort det. Däremot så minns jag ett fall som hände här ombord 

väldigt tydligt. Jag hade kvällsvakten och blev uppringd från informationen att ett barn trillat 

ur sängen och slagit huvudet. Det rullade ganska mycket den kvällen så det var kanske inte så 

konstigt att han trillat ur. När jag kom ner till sjukhytten blev jag mött av en väldigt blek 

pappa och hans gråtande son. Pojken hade ett stort jack i pannan och det blödde lite smått 

fortfarande. Jag insåg ganska snabbt att såret behövdes sys igen och jag ville egentligen inte 

sy igen hans sår, jag kände mig inte tillräckligt erfaren. Dels för att det rullade ganska mycket 

och dels för att såret satt i ansiktet. Jag hade inte sytt mycket innan och jag var rädd att han 

skulle få ett fult ärr. Det ropades ut i PA systemet och frågade om det fanns någon läkare 

ombord och jag hade tur. Det fanns till och med en barnläkare ombord! Hon tog hand om 

pojken på ett jättebra sätt och lyckades lugna honom tillräckligt för att tvätta såret, bedöva och 

sy. Hon var jätteduktig med nål och tråd och efter en liten stund var det klart. Det var så fina 

stygn att pojken troligtvis inte ens skulle få något ärr. Jag var otroligt tacksam över att just 

hon fanns med ombord på den resan, att hon kunde göra det som jag var rädd för att göra. 

 

 D: Nej jag tyckte inte att det var svårt, jag höll mig lugn. Det var en ung tjej som 

råkat få i sig nötter och hon var allergisk mot dem. Jag fick gå ner och ge henne 

allergimedicin och betapred, som är ett slags kortison, efter det att jag pratat med en läkare 

från Tele Medical. Som tur var hjälpte detta, svullnaden i ansiktet gick ner och hon blev 
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mycket lugnare. Jag var lite orolig att det skulle bli värre och att jag skulle bli tvungen att ge 

henne en adrenalin spruta, Epipen, men det slapp jag. Hennes familj fortsatte att hålla koll på 

henne men situationen förvärrades aldrig. 

6 Avslutande diskussion 
 

6.1 Analys 

 
Syftet med denna undersökning var att få insikt i hur sjukvården fungerar på ett 

passagerarfartyg som har mindre än åtta timmar till närmaste hamn och inte har något krav på 

läkare ombord. Att få veta om styrmännen ansåg sig ha tillräcklig sjukvårdsutbildning för att 

klara av att vårda både besättningen och passagerarna vid akuta sjukdomsfall eller olycksfall. 

När man läser resultatet kan man se att samtliga styrmän anser att utbildningens innehåll och 

upplägg fungerar bra. En anser dock att det är mycket information som ska bearbetas under 

kort tid och detta gör att kursen uppfattas som svår. Samtliga är överens om att allt som tas 

upp under utbildningen är av värde. Speciellt informationen om sjukdomar uppskattas 

eftersom dessa ofta förekommer på ett passagerarfartyg. En annan påpekar att all den 

praktiska träningen är väldigt uppskattad eftersom den är verklighetstrogen. Eftersom 

styrmännen är nöjda med själva utbildningen finns ingen orsak för förändring i den. 

Styrmännen påpekade snarare hur viktig den delen är av utbildningen och att den kunskap 

som utbildningen ger kan användas i andra situationer, inte bara på arbetet. 

 

Styrmännen anser att sjukvårdspraktiken är bra men det finns lite olika tankar om var 

praktiken borde utföras. En del anser att det fungerar bra med praktiken på akutmottagningen 

eftersom läkaren oftast tog sig tid att gå igenom behandlingen med styrmannen innan den 

utförs. På det sättet blir det både en teoretisk och praktisk genomgång och detta är väldigt 

uppskattat. Andra anser att praktiken endast borde utföras på en ambulans eftersom dessa är 

först på plats vid en olycka eller sjukdomsfall och att det efterliknar arbetsförhållandet 

ombord. De som varit på ambulansen anser att detta är mest verklighetstroget och att det är 

just i den situationen vi befinner oss i när vi arbetar ombord. Att snabbt få en överblick av 

situationen och lära sig att prioritera för att skapa bästa förutsättningen för den skadade eller 

sjuke. Samtidigt anser de som utförde praktiken på en akutmottagning att sjuksköterskorna 

och läkarna tog sig tid att förklara och lära ut eftersom det inte alltid är lika stressigt på 

akuten. Det bästa kanske vore om praktiken kunde äga rum på båda platserna men detta skulle 
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kräva en längre praktikperiod. Detta framgår också i resultatet och de flesta av styrmännen 

anser att den är för kort. Genom att skapa en längre praktikperiod skulle styrmännen kunna 

lära sig sjukvården på både akutmottagningen och på ambulansen. 

 

 

Som det har nämnt tidigare anser de flesta av de tillfrågade att tidsintervallen är för lång och 

att det gärna skulle vara minst en praktik till mellan förnyelsen av certifikatet. Angående 

längden på praktikperioden borde den förlängas till ungefär fem dagar i stället för endast två 

till tre. Här påpekas det klart och tydligt att två till tre dagar är alltför kort eftersom man inte 

kan förutse var som kommer att hända under praktiken. Om det är lugna dagar kommer 

styrmännen inte lära sig något och inte därför inte erhålla någon större erfarenhet eller 

kunskap. Den långa tidsperioden gör att styrmännen inte följer med i utvecklingen och de får 

inte den rutin som krävs för att uppleva trygghet vid sjukvårdsfall. Även om tidsintervallen 

för certifikatet ändras så skulle en extra praktik inom akutsjukvården ge styrmännen en ökad 

rutin och en chans att följa med utvecklingen.  

 

Flera av styrmännen anser att sjukvårdsansvaret har blivit en stor del av ansvaret på 

passagerarfartyget. De upplever att sjukvården tar upp mycket av deras tid och att detta inte 

var något de hade räknat med, de har ju trots allt utbildat sig till styrmän och inte läkare. En 

sak som två av styrmännen påpekade var att de hade svårt att återta vakten direkt efter ett 

sjukvårdsfall. Det fungerar vid mindre skador eller sjukdomar med vid större och mer akuta 

fall kan det vara svårt att koncentrera sig på navigationen igen. Om personen varit väldigt sjuk 

så kan även styrmannen vara i chock av vad han eller hon fått se och hade kanske behövt ett 

samtal eller en stund att återhämta sig innan återtagandet av vakten. Detta kan vara 

problematiskt eftersom alla ombord arbetar långa dagar och tiden inte räcker till för samtal så 

länge fartyget är till sjöss. När fartyget sedan anländer hamn finns heller inte mycket tid för då 

ska lasten lossas och ny last lastas på igen. Förutom detta anser de att organisationen ombord 

fungerar bra men att de skulle uppskatta om det anställdes en läkare eller en sjuksköterska 

ombord som kunde ta över sjukvårdsansvaret. De flesta av styrmännen anser att en läkare 

borde vara anställd på varje passagerarfartyg eftersom sjukvårdsdelen är så pass mycket större 

på dessa fartyg om man jämför med lastfartyg. 

 

I arbetet Sjukvård ombord- Hur fungerar det i verkligheten? framgår det att en av de 

intervjuade i arbetet ansåg att passagerarfartyg borde anställa en läkare eller en sjuksköterska. 
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Detta är något som styrker resultatet i denna undersökning och kommer förhoppningsvis 

förbättra sjukvården ombord på passagerarfartyg i framtiden om detta införs.  

På samma sätt är det inte säkert att kollisionen mellan Gotlandia II och Gotland skulle 

inträffat om det funnits en läkare ombord. Det fanns självklart andra faktorer till att den 

olyckan inträffade men om befälhavaren och överstyrmannen hade haft full koncentration på 

navigationen i stället för att oroa sig för den sjuka eller skadade passageraren så hade kanske 

det andra fartyget upptäckts i tid. Om passagerarfartyg anställer an läkare ombord kommer 

kanske dessa typer av kollisioner undvikas och på så sätt skapa en säkrare miljö till sjöss.  

 

HLR är en viktig del av sjukvårdsutbildningen eftersom rätt teknik och kunskap kan rädda liv. 

Detta är något som läkare och sjuksköterskor tränar varje år eftersom utvecklingen går framåt 

och de måste erhålla kunskap om det senaste. Detta är något som styrmännen inte får träna på 

samma sätt och under intervjuerna framgick det att de hade olika tidsintervaller för denna 

träning.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Första tanken med arbetet var att genomföra en enkätundersökning med studenterna på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar, som nyligen genomgått sjukvårdsutbildningen. Syftet skulle vara 

att få vetskap om de anser att de fått tillräckligt med kunskap och erfarenhet inför arbetet som 

sjukvårdsansvarig. Det framgick det att detta inte var rätt tillvägagångssätt för att få en klar 

bild över om sjukvårdsutbildningen är tillräcklig eller inte.  Jag valde i stället att vända mig 

till styrmän som redan arbetar som sjukvårdsansvarig ombord på passagerarfartyg för att få 

kunskap om vad de anser om sjukvårdsutbildningen. Jag anser att jag gjorde rätt val som 

använde mig av den kvalitativa metoden i den här undersökningen. Om jag hade valt att göra 

en enkätundersökning skulle det troligen förekomma fler bortfall och det hade varit svårt att 

få mer insikt i tankarna och åsikterna om sjukvårdsutbildningen. Genom att använda 

intervjuer fick jag en djup insikt i styrmännens tankar och fick kunskap om hur de upplever 

arbetssituationen med sjukvården. Tanken från början var att intervjua nio styrmän men det 

blev ett bortfall. Jag anser att jag hade tillräckligt med respondenter eftersom resultatet blev 

mättat. Om det hade varit större skillnader i resultatet hade troligen fler intervjuer krävts men 

eftersom svaren visade mot samma slutsats anser jag att åtta styrmän blev tillräckligt. 
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Det som jag kanske skulle gjort annorlunda under intervjuerna är att spela in samtalen. Jag 

använde mig endast av anteckningar under intervjuerna och jag anser att jag har fått med det 

viktigaste men det hade kanske underlättat att skriva resultat delen om jag hade fått höra 

intervjuerna igen. Jag inser också att jag skulle varit mer förberedd inför intervjuerna genom 

att läsa på mer om ämnet samt utarbetat intervjufrågorna på ett lite annorlunda sätt. Svaren på 

frågorna blev till en början väldigt korta men informativa och jag blev nästan alltid tvungen 

att använda mig av följdfrågor för att få en bättre blick av vad de menade. Detta gjorde att jag 

fick den information som jag behövde men jag började fundera lite över hur jag hade 

konstruerat mina frågor. 

 

6.3 Diskussion 

Undersökningen visar att utbildningen i sig är tillräcklig för andra typer av lastfartyg men att 

de sjukvårdsansvariga på ett passagerarfartyg anser att förnyelsen mellan certifikatet är för 

långt. I resultatet framgick det att genom att införa extra praktik under den femåriga perioden 

kommer styrmännen att erhålla mer erfarenhet och kunskap vilket kan förbättra sjukvården 

ombord. Flera av styrmännen känner sig osäkra vid svårare sjukvårdsfall och jag tror att en 

extra praktik inom akutsjukvården skulle ge styrmännen bättre rutin vilket kan förbättra 

sjukvården ombord. Jag har själv haft en sjukvårdspraktik på en akutmottagning och jag 

tyckte att det var väldigt lärorikt. Precis som en styrman påpekar så tog läkarna och 

sjuksköterskorna sig tid att förklara och ge tips innan själva behandlingen utfördes och jag 

kommer nog tänka på dessa under mina framtida sjukdomsfall. Efter att fått höra om 

praktikerna på ambulansen så kan jag förstå att det är bra att ha praktiken där med. Dels för att 

det är väldigt likt den situation som vi befinner oss i ombord och dels för att det absolut första 

omhändertagandet redan har ägt rum när ambulansen kommer fram till akuten. I de flesta 

fallen hade ambulanspersonalen redan satt fast en PVK för att kunna sätta dropp så det blev 

inte många tillfällen för mig som praktikant att få prova. Detta gör att jag helt håller med 

styrmännen om att utföra praktiken på båda platserna och helt enkelt göra praktikperioden 

längre. 

 

Organisationen ombord på passagerarfartyg kan variera men i det här fallet verkar styrmännen 

tycka att den fungerar bra. Dock anser det att det kan vara ett störande moment att bli 

avbruten från vakten på bryggan och plötsligt vara ansvarig för en sjuk eller skadad person. 

Jag kan förstå deras åsikter eftersom jag själv vet vilken koncentration som krävs under en 
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vakt på bryggan. Att plötsligt bli avbruten för att ansvara för ett människoliv är inget som jag 

skulle uppskatta. Självklart tycker jag att man ska hjälpa till eftersom vi har en bra utbildning 

i sjukvård men att hela ansvaret ska ligga på styrmannen på ett passagerarfartyg anser jag är 

lite för mycket. Detta är den största orsaken till att styrmännen anser att det vore bra med en 

läkare ombord, det sker ofta sjukvårdsfall på passagerarfartyg och detta kan påverka 

styrmännens koncentration på bryggan. 

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer  

 

Flera av styrmännen anser att det bästa vore om passagerarfartyg som tar ett stort antal 

passagerare anställde en läkare eller sjuksköterska ombord som är ansvarig över sjukvården 

trots att fartyget har mindre än åtta timmar till närmaste hamn. Åtta timmar är trots allt en 

väldigt lång tid om man är ansvarig för en sjuk eller skadad person och tidsperioden innan 

man når hamn kan uppfattas som en evighet. Det krävs mycket större kunskap och erfarenhet 

att ofta hantera sjukdomsfall och detta är något som styrmännen anser att de inte har. Genom 

att anställa en läkare ombord kommer sjukvårdsdelen av styrmännens arbete försvinna och de 

kan helt koncentrera sig på navigationen och fartygets framförande. Jag tror att det är något 

som skulle gynna både styrmännen och fartygets säkerhet eftersom de helt kan fokusera på att 

framföra fartyget med säker navigering utan att oroa sig för att bli avbruten mitt i vakten.  

 

För eventuellt kommande forskning inom området rekommenderar jag: 

 

 Hur fungerar sjukvården på utländska fartyg? Hur ser deras sjukvårdsutbildning ut? 

Jämför med hur det ser ut på ett svenskt fartyg. 

 

 Hur upplever passagerare som fått vård på fartyg utan läkare att sjukvården 

fungerade? 
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Bilaga  

Nedan följer en lista på krav från STCW samt utbildningens innehåll (IMO 78 STCW s 234-

236). Den sjukvårdsansvariga ska erhålla kunskap, förståelse och skicklighet för att erbjuda 

vård vid olycksfall som involverar: 

 Huvud och ryggskador 

 Skador i öra, näsa, hals och öga 

 Externa och intern blödning 

 Brännskador, skållning och frostskador 

 Frakturer, urledvridning och muskulära skador 

 Sår, läkning och infektioner 

 Smärtstillning 

 Tekniker vid suturering och clips 

 Mindre kirurgiska ingrepp 

 Akuta bukskador 

 Omslag och förband 

Aspekter för att vårda 

 Generella principer 

 Sköta om sjukvårdsfall 

Sjukdomar, inklusive: 

 Medicinska tillstånd och nödsituationer  

 Sexuellt överförbara sjukdomar 

 Tropiska och smittsamma sjukdomar 

Alkohol och drogmissbruk 

Tandvård 

Gynekologi, graviditet och förlossning 

Sjukvård till räddade personer, man över bord 

Död till sjöss 

Hygien 

Förebyggande av sjukdomar inklusive vaccinationer 

Förvaring av patientjournal 

Extern assistans inklusive råd från Tele Medical 

Transport av en sjuk eller skadad patient inklusive helikopter evakuering 


