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Sammanfattning  

Denna studie handlar om ambulanspersonal i en fartygsmiljö samt kommunikation mellan 

ambulanspersonal och fartygsbesättning. Syftet är att undersöka om ambulanspersonal anser 

sig ha förutsättningar för att med egen kunskap göra en riskbedömning av en fartygsmiljö samt 

att undersöka om det finns ett behov av att förbättra kommunikationen mellan fartygets 

besättning och ambulanspersonal. 

 

Bakgrunden till studien är olyckan med bulkfartyget Saga Spray när två ur 

ambulanspersonalen blev kolmonoxidförgiftade och en besättningsmedlem omkom. 

 

Studien är utförd med en kvalitativ undersökningsmetod med semistrukturerade intervjuer av 

ambulanspersonal samt en dokumentstudie där olycksrapporter från myndigheter granskats.  

 

Studien visar att ambulanspersonalen inte anser sig ha tillräcklig kunskap för att identifiera 

risker ombord, de förlitar sig på att bli informerade av fartygets besättning. Kommunikation 

med fartygsbesättningar upplevs inte som ett problem. 
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Abstract 

This thesis is focused on ambulance staff in a ship environment and the communication 

between the ambulance staff and the ship’s crew. The purpose is to see if the ambulance staff 

consider themselves qualified to make a risk assessment of a ship environment by own 

knowledge and to investigate if there is a need to improve the communication between the 

crew and the ambulance staff. 

 

The background to the study is the accident with the bulk carrier Saga Spray when two of the 

ambulance staff were poisoned by carbon monoxide and one of the ship’s crew member 

deceased. 

 

We have chosen a qualitative research method and conducted semi structured interviews with 

the ambulance staff, and a document study where accident reports from authorities are 

examined. 

 

The result of this study shows that the ambulance staff does not consider themselves to have 

enough knowledge to identify risks onboard and that they depend on the ship’s crew informing 

them. Any communication problem with ship’s crew is not experienced. 
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Ord och begreppsförklaring 

 

BA-set Portabelt luftpaket som möjliggör vistelse i utrymmen med farlig 

atmosfär. 

 

Backen  Förliga förtöjningsdäck. 

 

CBRNE händelse Händelse som innefattar Kemiska, Biologiska, Radiologiska, 

Nukeleära eller Explosiva ämnen. 

 

Docka  Anordning för att lyfta fartyg ur vattnet vid reparation. 

 

Farlig atmosfär Luft som innehåller hälsovådliga ämnen eller saknar syre. 

 

Fire and safety plan Ritning över fartyget med räddnings och brandutrustning markerad. 

 

Förända  Tross i fören som går förut. 

 

Förspring  Tross i fören som går akterut. 

 

Korrosion  En kemisk reaktion mellan ett material och den omgivande miljön. 

 

Pollare  konstruktion avsedd att fästa tross vid. 

 

S-abcde  arbetsrutin för att ta hand om skadade människor. 

 

Svart tank  Tank avsedd för avföring. 

 

Tross  Grovt snöre som används för att knyta fast båtar. 
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1. Inledning 

Varje år sker olyckor ombord på fartyg där människors liv är beroende av en lyckad 

räddningsinsats. I fall där räddningsinsatsen från land inte har lyckats fullt ut har bristande 

rutiner samt dålig kommunikation varit en bidragande faktor (Turesson, 2011). 

Sjöfartsnäringen är mycket engagerad i att påvisa risker vid olika typer av laster samt att 

använda ett “säkert tänkande “. Har ambulanspersonalen rutiner för att identifiera risker vid 

insatser ombord? 

 

Denna studie behandlar samarbetet mellan ambulanspersonal och fartygspersonal utifrån 

ambulanspersonalens perspektiv. Ambulanspersonalens uppfattning om deras sätt att hantera 

olyckor och de speciella risker som förekommer ombord fartyg har undersökts samt om det 

finns en efterfrågan av ett informationsunderlag för att underlätta en riskbedömning av 

fartygsmiljön innan en räddningsinsats påbörjas. 

 

1.1 Bakgrund  

Bulkfartyget Saga Spray låg i hamn den 16 november 2006 för att lossa träpellets när en 

besättningsmedlem omkom av kolmonoxidförgiftning och flertalet personer skadades bland 

annat två ur ambulanspersonalen (SAGA SPRAY, 2007). Kolmonoxiden hade bildats av 

pelletslasten under de sju veckor som förflutit sedan den lastades i Vancouver Kanada. Gasen 

spreds till ett trapphus angränsandes lastrummet. Kolmonoxid är en lukt och färglös gas som 

binder lättare till de röda blodkropparna än syre, det gör att blodet får sämre kapacitet att 

transportera ut syre från lungorna till resten av kroppen. Kolmonoxid är mycket farligt redan 

vid låga koncentrationer.  

 

Lossningen förflöt som den skulle tills det var dags att sätta ner en frontlastare med syfte att 

köra ihop den resterande pelletsen, vilken kranen från land inte kunde nå. En lättmatros och 

en stuveriarbetare begav sig ner i lastrummet för att ta emot frontlastaren. På väg ner till 

lastrummet svimmade båda. Ett flertal besättningsmän skyndade för att hjälpa dem, och 

ambulans tillkallades. Sammanlagt fick två stuveriarbetare, fem besättningsmän, och två ur 

ambulanspersonalen föras till sjukhus med kolmonoxidförgiftning. Stuveriarbetaren var 

mycket svårt skadad och lättmatrosen avled. Övriga personer fick inte några allvarliga skador. 
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I artikeln Turesson (2011) framgår att ingen i den första rökdykarstyrkan kände till att 

träpellets kunde utveckla kolmonoxid. En hamnarbetare varskodde räddningstjänsten om 

eventuell syrebrist. Därför tog rökdykarna på sig andningsskydd när de gick ner i schaktet. 

Annars hade ingen haft det, berättar brandmästare Christer Haraldson. Rutinerna har inte 

ändrats efter Saga Spray. 

 

Vi har inte tagit till oss kunskapen. Jag är rädd för att samma sak kan hända igen. (Turesson, 

2011) 

 

Turesson framför även att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s 

utbildningar inte tar upp riskerna med förvaring av pellets. 

 

1.2 Problematisering  

Ett fartyg är en komplex miljö med speciella förutsättningar för räddningsinsatser med många 

risker till exempel långa och trånga inträngningsvägar så som lejdare ner i maskin, 

nödutgångar etcetera. Områden med risk för syrebrist, eventuellt farliga gaser, försämrad 

fartygsstabilitet vid fria vätskeytor och språkförbistringar. Olika typer av fartyg har olika 

risker, det gäller att få en överblick över de aktuella riskerna innan räddningsarbetet börjar för 

att effektivisera insatsen och att undvika följdolyckor.  

 

En rutinmässig checklista ska fyllas i av fartygets besättning innan inträde i ett slutet utrymme 

sker. Där bland annat syrehalt och gashalt kontrolleras. Den upprättade checklistan brukar 

sedan förvaras i en pärm i närheten av utrymmet så att var och en som skall beträda platsen 

ska veta att det är säkert (SAGA SPRAY, 2007).   

 

Om inte fartygsbesättning ser till att ambulanspersonal tar del av denna information är risken 

stor att den missas, vilket troligtvis kan undvikas om ambulanspersonalen har egna checklistor 

och är väl medvetna om vilka uppgifter de måste kontrollera för att möjliggöra en säker 

räddningsoperation. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om ambulanspersonal anser sig ha förutsättningar för 

att med egen kunskap göra en riskbedömning av en fartygsmiljö samt att undersöka om det 

finns ett behov av att förbättra kommunikationen mellan fartygets besättning och 

ambulanspersonal. 

 

2.1 Frågeställningar  

Är det vanligt förekommande att ambulanspersonal skadas vid en räddningsinsats ombord på 

fartyg? 

 

Anser ambulanspersonal att de har tillräcklig kunskap för att identifiera de risker som finns 

ombord på fartyg? Finns det ett behov av ett informationsunderlag? 

 

Vilka risker anser ambulanspersonal finns vid insats ombord på fartyg? 
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3. Vad är komplexa miljöer 

I räddningsverkets utbildningsfilm i rök och kemdykning visar de komplexa miljöer som en 

miljö som kräver ett annorlunda arbetssätt och strategi vid en räddningsinsats. Komplexa 

miljöer kännetecknas av särskilda risker så som långa inträngningsvägar, ingen ventilation, 

risk för kraftig värmeutveckling och svårigheter att orientera sig. Ett exempel på en komplex 

miljö är fartyg, då det är svårt att orientera sig och det råder en stor risk för kraftig 

värmeutveckling. (Räddningsverket, film: rök- och kemdykning)  

 

3.1 Räddningstjänst 

Vid en fartygsbrand blir släckningen komplicerad om den inte hanteras i ett tidigt skede av 

fartygets egna resurser. Inträngningsvägarna är långa och vatten som används vid 

brandbekämpning riskerar att bli ett hot mot fartygets stabilitet. 

 

Ombord på fartyg kan ämnen som svavelväte, metylbromid, klorpikrin, eten och fosfin 

förekomma. Dessa ämnens farliga egenskaper framträder i slutna rum exempelvis i lastrum 

och containrar och utgör en fara för liv och hälsa hos personal på fartyg och i hamnar. Det kan 

även förekomma andra gaser som är toxiska i sig och tränger undan eller konsumerar syre. 

Detta är ett problem som även riskerar leda till skador på räddningspersonal. 

(Räddningstjänsten Storgöteborg, 2011)  

 

En stor risk i en hamns verksamhet är fartygsbränder vid kaj. Brinnande fartyg till kaj 

handhas av kommunal räddningstjänst och kräver stora resurser då det ofta blir långa och 

komplicerade inträngningsvägar till branden. Eftersom möjligheterna till att öva ombord på 

fartyg är små har räddningstjänsten svårare att hantera en fartygsbrand än bränder i 

lägenheter. 

 

Varje år gör räddningstjänsten omkring 75 insatser mot brand i fartyg. De flesta är mindre 

båtar men det förekommer även bränder på fartyg som ligger till kaj eller i docka för 

reparation 

(Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås, 2011) 

 

Vid en rökdykning som ej sker i en komplex miljö består rökdykarstyrkan av en arbetsledare, 

en rökdykarledare, en vattenförsörjare samt två rökdykare.  
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Vid en rökdykning i en komplex miljö kan styrkan utökas med två rökdykare (skyddsgrupp), 

en extra rökdykarledare samt en nödlägesgrupp bestående av två rökdykare och en 

rökdykarledare.   

 

I räddningstjänsten har arbetsledaren ansvar för att göra en riskbedömning, besluta om vilken 

skyddsutrustning som ska användas, och om de ska gå in överhuvudtaget. En rutin 

arbetsledaren har när räddningstjänsten kommer till en olycksplats är att göra en ”OBBO”, 

Orientering, Bedömning, Beslut, Order. Det innebär att han skall ta reda på vad som har hänt. 

Bedöma situationen. Vad behöver göras. Finns det några risker. Besluta hur de skall göra och 

till sist ge en order till mannarna. (Räddningsverket, film: rök- och kemdykning) 

 

3.2 RITS  

RITS står för räddningsinsats till sjöss och innebär i Sverige både miljöräddning och 

sjöräddning. De ansvariga myndigheterna för RITS är Sjöfartsverket, Kustbevakningen samt 

MSB som ansvarar för utbildning av RITS-styrkornas personal. 

 

En RITS-styrka består av sex personer, varav minst en person är utbildat befäl med speciell 

utrustning för att möjliggöra rök- och kemdykning för räddningsinsatser på fartyg. Styrkorna 

flygs ut till insatsen i helikopter men kan även transporteras med båt. (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2010) 

 

En insats vid en fartygsbrand är komplicerad med trånga korridorer och svårtillgängliga 

trappor och schakt i kombination med rök och gasutveckling. Därför skall den ses som en 

insats i högriskmiljö med krav på aktivt säkerhetstänkande. 

 

En av uppgifterna som en RITS-styrka kan tänkas genomföra är att söka efter personer i 

rökfylld miljö med dålig sikt och låg temperatur. Normalt larmas tre RITS-styrkor med två 

rökdykarpar i varje styrka. Varje rökdykarpar kan arbeta i 30 minuter och hur många som är 

aktiva samtidigt beror på typ av insats. Exempelvis så kommer man vid en livräddningsinsats 

med största sannolikhet arbeta med flera rökdykarpar samtidigt. 

 

Vidare kan en RITS-styrka komma att genomföra sökning efter personer i maskinrum med 

dåligt sikt och hög temperatur. Här används troligen två rökdykarpar med en arbetstid på 

högst 30 minuter. Det är vanligt att använda två rökdykarpar i kombination med en 
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skyddsgrupp som stöd då arbetsförhållandena klassas som hög risk. Här krävs även en 

nödlägesgrupp som säkerhet, vilket kräver ytterligare en extra RITS enhet. (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2010) 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Studien är genomförd med två metoder, en dokumentstudie och semistrukturerade intervjuer. 

Dokumentstudien genomfördes för att få fram fakta och semistrukturerade intervjuer 

användes för att få fram ambulanspersonalens åsikter och uppfattningar. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Överlag så finns det många fördelar med forskning baserade på dokument, Denscombe (2011, 

316) nämner följande: Dokument innehåller stora mängder information. De flesta forskare 

kan - beroende på dokumentens karaktär - få tillgång till källorna relativt enkelt och till en låg 

kostnad. Dokument är i allmänhet en beständig datakälla som kan kontrolleras av andra och är 

tillgängliga för offentlig granskning. 

 

Det finns även nackdelar med forskning baserad på dokument så som källans trovärdighet. 

Forskaren måste vara omdömesgill beträffande den information som han eller hon använder. 

När forskare använder dokument som datakälla bygger de vanligtvis på något som har 

producerats för andra ändamål än undersökningens specifika syfte. (Denscombe 2011, 

316,317) 

 

Då endast artiklar som har anknytning till Sverige har granskats, finns det en möjlighet att 

utländska, intressanta artiklar har missats.  

 

Kvalitativa intervjuer är genomförda då avsikten ej varit att styra respondenterna. Forskaren 

skall endast ge de tematiska ramarna men måste samtidigt försäkra sig om att få svar på de 

frågor den vill belysa. 

 

En alternativ metod kunde varit enkätstudie men då hade individuella åsikter och 

uppfattningar missats. En kvantitativ intervju är som att ge alla skor av storlek 41. Alla får 

samma instruktioner men detta innebär inte att det betyder samma sak för alla.  

(Holme, Solvang 1997, 99) 

 

Endast en kommuns ambulanspersonal har intervjuats, därför finns det en risk att viktig  
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information missats. Resultatets tillförlitlighet skulle möjligen vara större om 

ambulanspersonal i flera kommuner intervjuades, särskilt i kustnära storstäder. 

4.3 Dokumentstudie 

I dokumentstudien har rapporter skrivna av myndigheter granskats. De databaser som använts 

för dokumentsökning är Transportstyrelsen, Statens haverikommission samt Insjö. 

Artikelsökning har genomförts enligt tabell 1. Sökord användes för att på ett effektivt sätt få 

fram de artiklar som bäst svarar mot syftet.  De valda dokumenten har därefter granskats 

utefter upphovsman, trovärdighet och autenticitet. (Denscombe 2011, 303)  

4.3.1 Avgränsning dokumentstudie 

Endast olyckor från de senaste tio åren på handelsfartyg där svensk ambulanspersonal 

medverkat i räddningsinsatsen till kaj är med i studien. 

4.3.2 Urval dokumentstudie 

De rapporter som är med i dokumentstudien är publicerade haverirapporter från Statens 

haverikommission och haverirapporter publicerade av Transportstyrelsen. Även tillbud 

inrapporterade till Insjö har granskats. Olyckor äldre än tio år är ej med i undersökningen. I 

sökandet bland rapporter har sökord så som “dödsolycka”, ”kollision”, ”personskada” samt 

“brand” använts. Sökresultaten av rapporter som används i denna studie har sammanställts i 

tabell 1. I de valda rapporterna är urvalskriterierna om ambulanspersonal varit inblandad i 

räddningsarbetet, samt om räddningsaktionen har skett till kaj. För att strukturera urvalet av 

rapporter lästes först abstrakten, därefter gjordes en djupare studie av de rapporter som var 

aktuella utifrån syftet.  

4.3.3 Källkritik dokumentstudie 

Olycksrapporterna är skrivna av Transportstyrelsen och Statens haverikommission, Vi anser 

att material från myndigheter har en hög trovärdighet eftersom de är objektivt skrivna med 

grundläggande undersökningar. Insjö rapporteras in direkt av besättningen. Rapporterna är 

från de sista tio åren och har därför relativt hög aktualitet. En nackdel med rapporter skrivna 

av dessa är att de inte speglar scenarion utifrån ambulanspersonalens perspektiv vilket vi 

anser vara av stor vikt.  

 

4.4 Intervjustudie     

Semistrukturerade intervjuer med verksamma personer inom ambulanssjukvården samt 

telefonintervju med ansvarig person för ambulanssjuksköterskeutbildning har genomförts. 
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Dessa intervjuer har genomförts för att få veta vilka problem och risker ambulanspersonal ser 

vid insatser ombord på fartyg och för att få en fördjupad bild om deras uppfattning om 

utbildningsnivå och samarbetet med fartygspersonal. Frågor som ställdes under intervjuerna 

var: 

 

 Hur går ni tillväga vid en insats på ett fartyg? 

 Vad ser ni för risker? 

 Vad har ni för utbildning i riskhantering? 

 Skulle ett informationsunderlag underlätta för er? 

 

Intervjuerna speglar uppfattning och tankegångar hos ett fåtal människor eftersom det bygger 

på en kvalitativ metod. Vi har valt att använda oss av denna metod då vi ej har för avsikt att 

generalisera utan istället få en djupare kunskap inom området. 

 

Ett problem vid fastställande av resultat som baseras på intervjuer är att personliga åsikter 

från respondenten kan ha inverkan på resultatet. Enligt Denscombe (2011, 398) är en av flera 

fördelar med kvalitativ analys att den tillåter mer än en giltig förklaring, eftersom den bygger 

på forskarens tolkningsskicklighet. Istället för att förutsätta att det endast finns en korrekt 

förklaring, accepterar den att olika forskare kan komma fram till olika slutsatser. 

4.4.1 Urval intervjustudie  

Samtliga respondenter är eller har varit verksamma inom ambulanssjukvården och valdes 

utifrån ett så kallat “snöbollsurval” som enligt Denscombe (2011, 38) är en process där en 

person hänvisar till nästa person. Under pågående intervjuer hänvisade respondenterna till 

deras kollegor som i sin tur intervjuades. Den första personen i snöbollsurvalet valdes genom 

kontakter. Totalt intervjuades sju personer. Anledningen till att inte fler intervjuades är att 

mättnad på svaren uppnåddes. Urvalet av respondenter har skett utefter erfarenhet inom 

ambulanssjukvården samt verksamhet i kustområden. Det var inte ett kriterium att de arbetat 

ombord på fartyg. 
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5. Resultat 

5.1 Dokumentstudie 

I haverikommissionens databas blir det sammanlagt 67 träffar med sökorden dödsolycka, 

kollision, och brand. I transportstyrelsen databas finns det totalt 79 rapporter. I insjö är det 

1503 rapporterade händelser under kategorierna personskada och till kaj. Av dessa totalt 1649 

rapporter är det endast ett fall där ambulanspersonal har skadats. Nio av dessa rapporter 

uppfyller kraven uppsatta i urval dokumentstudie. 

Tabell 1: Sökväg 

Begränsningar Sökord Antal träffar Antal träffar som 

uppfyller kraven i 

urval  

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Statens haverikommission///////////////////////////////////////////// 

Ej rapporter skrivna före 

2003 

Dödsolycka 

Kategori: Civil sjöfart. 

31 1 

Ej rapporter skrivna före 

2003 

Kollision 

Kategori: Civil sjöfart. 

22 2 

Ej rapporter skrivna före 

2003 

Brand 

Kategori: Civil sjöfart. 

14 0 

Totalt Statens haverikommission 67 3 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Transportstyrelsen////////////////////////////////////////////////////       

Rapporter 20030101-

20110525 

Användes ej 79 6 

Totalt Transportstyrelsen 79 6 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Insjö////////////////////////////////////////////////////////////// 

Inga Personskada 1222 0 

Inga Till kaj 281 0 

Totalt Insjö 1503 0 

 

5.1.1 Exempel på olyckor 

Nedan har sex av de nio olyckorna som vi ansåg mest intressanta för studien sammanfattats.  
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MORRABORG, dödsolycka i samband med förtöjningsarbete den 3 juli 2011. 

Den 3 juli anlände Morraborg till Holmsunds hamn.  Rådande väderförhållande var blåsig 

frånlandsvind med hårda vindbyar. På backen befann sig tre personer för 

förtöjningen, båtsman, en matros samt överstyrman. Förspringet skickades iland och lades på 

pollare. Då aktern var för långt ut för att få iland kastlinor, begärde lotsen sakta framåt och 

hårt babords roder. Innan manövern genomfördes varnade befälhavaren alla på backen via 

kommunikationsradion att de borde söka skydd. Överstyrman bekräftade att han uppfattat 

ordern men valde att stanna kvar på platsen. Under pågående manöver brast förspringet. 

Trossen träffade överstyrmans huvud så allvarligt att han omedelbart avled. Ambulans 

tillkallades omedelbart. Ambulansen anlände 20 minuter senare och cirka en timme efter 

olyckan förklarades överstyrman död. 

 

Fakta 

 Fartyg: Morraborg 

 Typ av fartyg: Torrlast/container 

 Typ av olycka: Förtöjningsolycka 

 Personskada: 1 person avliden 

 Ambulans vid olycksplatsen 

 

 

Passagerarfartyget S:T ERIK,  kollision med kaj i Göteborg  den 14 juli 2006 

Passagerarfartyget S:t Erik färdades i Göta älv och hade för avsikt att köra om Stena Danica. 

Befälhavaren upptäckte ett mötande fartyg och då han insåg att det fanns ont om vatten att 

färdas på, reducerade han farten och kopplade om till backmanöver. Detta ledde till att maskin 

stannade och förblev avstängd, trots upprepade återstartningsförsök. S:t Erik rände in i en 

utstickande pir i sex knops framfart, vilket ledde till att ett flertal passagerare kastades omkull. 

Tio av passagerarna blev skadade och fördes till sjukhus. 
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Fakta 

 Fartyg: S:t Erik 

 Typ av fartyg: Passagerarfartyg 

 Typ av olycka: Kollision 

 Personskador: 10  

 Ambulans vid olycksplatsen 

 

 

Kollision mellan passagerarfärjorna GOTLANDIA II och GOTLAND utanför 

Nynäshamn den 23 juli 2009 

Förmiddagen den 23 juli 2009 kolliderade Destination Gotlands två färjor 

Gotland och Gotlandia II i inloppet till Nynäshamn. Rådande väderförhållanden vid 

olyckstillfället var tät dimma. När Gotlandia II var i färd med att passera ett ankarliggande 

fartyg, förlorade besättningen orienteringen och lyckades ej häva den rådande babordsgiren 

som var ansatt för att styra mot kajområdet. Resultatet av detta blev att Gotlandia II ofrivilligt 

kom att styra in framför Gotland, vilket orsakade sammanstötningen mellan de två fartygen. 

Ombord Gotlandia II skadades 33 passagerare vid kollisionen, dock uppstod inga allvarliga 

skador. Ombord på Gotland skadades inga passagerare. Gotlandia II begärde via VHF kanal 

16 ambulans, samt räddningstjänst då en passagerare var fastklämd. Då räddningsenheterna 

väl var framme låg Gotlandia II vid kaj. Ambulanspersonal och rökdykare gick ombord för att 

få en uppfattning av skadeläget. Den fastklämda personen frigjordes, räddningsfasen var över 

och därefter kom insatsen att handla om stödjande funktion. 

 

Fakta 

 Fartyg1: Gotland 

 Fartyg2: Gotlandia II 

 Typ av fartyg 1,2: Ropax 

 Typ av olycka: Kollision mellan fartyg 

 Personskador: 33  

 Ambulans och räddningstjänst på olycksplatsen 
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Torrlastfartyget EKEN, olycka med dödlig utgång den 19 augusti 2005 

Den 19 augusti låg M/S Eken och lossade massaved i Gruvön, veden hade lastats i Pärnu, 

Estland. Cirka klockan 16 hade däckslasten lossats och luckskalkningar började lossas, en 

matros uppmärksammade en sopkvast utanför en nedgång till ett schakt ledandes ner till 

lastrum nummer två, när han tittade ner såg han en annan matros liggandes tillsynes livlös 

nere i schaktet. En talja riggades, 2:e styrman utrustad med ett BA set tog upp matrosen på 

däck där återupplivningsförsök omedelbart påbörjades. Räddningstjänst, ambulans och en 

läkare kallades till platsen. Matrosen förklarades död 16:40 av läkaren. 

 

Fakta 

 Fartyg: M/S Eken 

 Typ av fartyg: Torrlastare 

 Typ av olycka: Farlig atmosfär 

 Personskada: 1 person avliden  

 Ambulans, läkare och räddningstjänst på olycksplatsen 

 

 

Bulkfartyget SAGA SPRAY, dödsfall 16 november 2006 

Saga Spray var i Helsingborgs hamn för att lossa pellets den 16 november 2006. För att få ut 

den sista pelletsen som kranen inte nådde sattes en frontlastare er i lastrummet. En lättmatros 

och en stuvare klättrade ner i lastrummet genom en trunk, för att ta emot lastaren. Lastrummet 

hade varit stängt i sju veckor och en farlig atmosfär hade bildats. Lättmatrosen och stuvaren 

tuppade av. Besättningsmän och stuvare skyndade till platsen för att hjälpa till, även ambulans 

tillkallades. Lättmatrosen avled av sina skador, stuvaren fick allvarliga skador. Även fyra 

andra besättningsmän, två stuvare och två ambulans sjukvårdare fick föras till sjukhus med 

lindrigare skador. 

Fakta 

 Fartyg: M/S Saga Spray 

 Typ av fartyg: Bulk 

 Typ av olycka: Farlig atmosfär 

 Personskador: 9, varav 1 person avliden. 

 Ambulans och räddningstjänst på olycksplatsen 
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Bunkerfartyget TAMINA, personskada den 7 juli 2010 

Den 7 juli 2010 förtöjde Tamina till M/S Stena Carismas lastramper vid masthuggarkajen, 

Göteborg. En befälselev hoppade iland för att ta emot trossarna som andre styrman avsåg att 

förtöja med. Ett förspring sattes. Sedan sattes en förända i ett arrangemang kring en brytrulle 

innan den gick ut till plattformen där Tamina förtöjde. När styrmannen spände förändan brast 

fastsättningen av brytrullen och styrmannen fångades av trossen och han spelade in sig själv i 

förtöjningswinchen. Ambulans var snabbt på plats och något senare kom räddningstjänsten 

som fick kapa trossen för att få loss den skadade. Styrmannen förlorade mycket blod och 

skadade bägge benen. Höger ben fick senare amputeras.  

 

Fakta 

 Fartyg: M/T Tamina 

 Typ av fartyg: Bunkerbåt 

 Typ av olycka: Personskada vid förtöjning 

 Personskada: 1  

 Ambulans, polis och räddningstjänst på olyckplatsen 

 

5.1.2 Sammanställt av rapporterna i urvalet. 

Olyckor  Olyckor där räddningstjänst skadats Olyckor där ambulanspersonal skadats 

9 0 1 (Saga Spray) 

 

5.2 Intervjustudie 
Sju personer med erfarenhet från ambulanssjukvård varav en utbildningsansvarig på 

specialistutbildningen för ambulanssjuksköterskor har intervjuats. Svaren har tematiserats för 

att få struktur och överblickbarhet i rapporten. Följande teman har valts: riskbedömning, 

utbildning, inställning till informationsunderlag, samt kommunikation och samarbete med 

fartygsbesättning. 

5.2.1 Riskbedömning 

Ambulanspersonalen sätter stor tilltro till att eventuella risker i miljön rapporteras till SOS i 

samband med larmet så att räddningstjänst skickas för att säkra platsen. Anses inte insatsen 

riskabel av larmcentralen, till exempel om en person är medvetslös och detta tolkas som ett 
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rent sjukdomsfall, så kan endast ambulans rycka ut. När ambulanspersonalen först kommer 

till platsen så gör de en riskbedömning. Denna görs inte utifrån någon fast rutin utan på 

magkänsla och intuition. Det poängterades vid intervjuerna att väldigt stort fokus ligger på att 

hjälpa patienten. 

  

Ibland kan vi ha lite för bråttom till patienten. 

 

De risker som förekommer ombord på fartyg vilka alla respondenterna nämner är väder, halka 

och trånga utrymmen. En respondent som har arbetat både på fartyg och inom 

ambulanssjukvården tar även upp utrymmen med syrebrist samt explosiva gaser på 

tankfartyg.  

 

Skall ni använda en hjärtstartare ombord på en kemtanker, ute på däck? 

 

Han är medveten om dessa risker men tror inte att hans kollegor är det.  

 

Det framkommer bland annat ett fall där en matros befann sig inuti en tank för att utföra ett 

arbete och plötsligt föll ihop. En annan besättningsmedlem uppmärksammade detta och slog 

larm. Då fartygets vårdpersonal anlände till olycksplatsen var det ingen som reflekterade över 

den farliga atmosfären och resultatet blev fler medvetslösa besättningsmän i tanken med den 

otjänliga atmosfären. 

  

Det var ju några stycken som strök med. 

 

Att olyckor där det förekommer gasutsläpp, brand eller kemikalier, kan vara riskfyllda är 

ambulanspersonal väldigt medvetna om, men att skadlig atmosfär kan bildas genom t ex. 

nedbrytning av ett biologiskt material eller korrosion i ett slutet utrymme är inget de har 

reflekterat över.  

 

Svarta tankar ombord på en båt eller kemtankar ombord på en båt, där skall man inte gå ner, jag 

vet det men jag tror kollegor till mig, om dom såg att det låg en person nere i tanken, dom skulle 

nog inte tänka så utan dom skulle hoppa ner. 



 

21 

 

5.2.2 Utbildning 

För att bli ambulanssjuksköterska skall man först läsa till sjuksköterska sedan en ettårig 

påbyggnads utbildning, specialistsjuksköterska inriktning ambulanssjukvård. Tidigare togs 

undersköterskor in för att arbeta inom ambulansen, dessa kallas ambulanssjukvårdare. När det 

gäller riskhantering så lär de ut s-abcde, vilket innebär att säkerheten för sjuksköterskan samt 

patienten alltid skall beaktas innan patienten omhändertas. De har även en utbildning för 

CBRNE-händelse där stort fokus ligger på brand och kemiska risker. Det finns tveksamhet till 

hur applicerbar denna utbildning är mot riskbedömning ombord fartyg. Utbildning i att 

hantera människor i panik som inte talar samma språk ingår också i 

ambulanssjuksköterskeutbildningen.   

 

När ambulanssjuksköterskan sedan blivit stationerad är det upp till det specifika landstinget 

att vidareutbilda för hotmiljön som finns i det område hon skall arbeta i. Respondenterna 

nämnde utbildningar i att hantera risker i brottslig miljö gällande aggressiva människor, t ex 

att gå efter patienten ner för en trappa istället för att gå framför och riskera att bli nersparkad. 

Samt en utbildning om hot, risker och farligt gods riktad mot trafikolyckor. Utbildning för att 

känna igen utrymmen med potentiellt farlig atmosfär har de ej. Det finns önskemål om att ha 

en utbildning om farliga atmosfärer redan under specialistutbildningen till 

ambulanssjuksköterska.  

 

Hur ser ambulanssjuksköterskors utbildning för riskbedömning ut? Ja den är väl ganska 

obefintlig egentligen. 

 

5.2.3 Inställning till informationsunderlag 

Informationsunderlag med frågor att ställa gällande risker innan en insats på ett fartyg 

påbörjas ses som något positivt även om det finns synpunkter på mängden papper i 

ambulanserna och om det är praktiskt möjligt att läsa informationsunderlag om någon ligger 

medvetslös. Det poängteras också att om det är en riskfylld operation så är det 

räddningstjänsten som skall göra bedömningar och fatta beslut gällande om ambulans skall 

tillåtas arbeta på platsen.  

5.2.4 Kommunikation och samarbete med fartygsbesättning 

Det uppskattas om någon ur fartygsbesättningen möter upp ambulanspersonalen på fallrepet 

och ger en rapport om läget och guidar. Fire and safety plan är ingenting ambulanspersonal 
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nyttjar, de förlitar sig på att få den vägledning de behöver av fartygspersonalen. Finns det 

risker är det viktigt att fartygspersonalen upplyser om dessa. Några fasta rutiner för att få 

information om risker från fartygspersonalen finns inte. 

 

Vi litar mycket på er som finns ombord fartygen, där måste vi lita på er att ni har säkrat, att det 

är okej för oss att gå in där för vi är ju noviser när det gäller det. 

 

Det poängterades att det är viktigt att fartygsbesättningen larmar utförligt. Fartygets 

besättning bör veta vilka risker som finns och är skyldigt att upplysa om dessa. Framkommer 

det under larmet att det kan vara riskfylld miljö så blir räddningstjänsten kallad till platsen. 

 

Kommunikationen med besättningar upplevs inte som ett problem. 

Ambulanssjuksköterskorna har utbildning för att hantera människor som inte talar samma 

språk och har möjlighet till tolk via SOS alarm.  
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6. Avslutande diskussion 

6.1 Svar på frågeställningar 

Är det vanligt förekommande att ambulanspersonal skadas vid en räddningsinsats ombord på 

fartyg? Resultatet av dokumentstudien visade att ambulanspersonal sällan skadar sig då de 

genomför en räddningsinsats ombord ett fartyg. Inom den tio-års period som har granskats var 

det endast ett fall där ambulanspersonal skadats. 

 

Anser ambulanspersonal att de har kunskap att identifiera de risker som finns ombord på 

fartyg? Finns det ett behov av ett informationsunderlag? 

De ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap för att identifiera risker ombord och förlitade sig på 

fartygets besättning. De var positivt inställda till ett informationsunderlag och även utbildning 

i farliga atmosfärer.  

 

Vilka risker anser ambulanspersonalen finns vid insatser ombord? 

De risker som respondenterna nämnde var halka, brand, väder och trånga utrymmen.  

 

6.2 Diskussion 

Under den tid studien har granskat är det ett fall där ambulanspersonal har skadats ombord på 

fartyg. Att det inte är fler visar på att det inte är något stort problem. Men beror det låga 

antalet skador på att ambulanspersonal sällan har exponerats för skadliga atmosfärer? Att de 

har haft någon som tillhandahållit information och hjälpt dem med riskbedömning? 

 

I resultatredovisningen under temat riskbedömning redovisas några risker ombord på fartyg 

som respondenterna nämnde, så som väder, halka, brand och trånga utrymmen. Det fanns en 

bristande kunskap vad gäller farliga atmosfärer så som syrebrist och giftiga gaser i slutna 

utrymmen. Detta påvisades också av att ambulanspersonalen ombord Saga Spray förgiftades 

av kolmonoxid. Detta anser vi vara en allvarlig kunskapsbrist hos ambulanspersonal. Det är 

tydligt att ambulanspersonalen är riskmedvetna vad gäller synliga risker men kan behöva 

utbildning eller stöd vad gäller de risker som är mindre uppenbara.  

 

Det framgår av intervjuerna att det är räddningstjänsten som ansvarar för att evakuera en 

person från ett riskfyllt område samt att besluta om ambulanspersonal får beträda en 

olycksplats. Vilka räddningsenheter som rycker ut vid larm beror dock på hur larmet 
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inrapporterats, exempelvis resulterar inte alltid larm om personskada till att räddningstjänsten 

rycker ut och om inte räddningstjänsten finns på olycksplatsen är det upp till 

ambulanspersonalen att bedöma om platsen är riskfri att beträda. Eftersom ambulanspersonal 

inte har någon specifik utbildning i farliga atmosfärer försvårar detta deras möjlighet att göra 

en korrekt riskbedömning av utrymmet de ska beträda. 

 

Under temat kommunikation och samarbete med fartygsbesättning framgår det av 

intervjuerna att ambulanspersonalen förlitar sig på att fartygets besättning informerar vilka 

risker som finns ombord, eller att riskerna är inrapporterade till SOS. Vi är tveksamma till om 

besättningsmän på fartyg är medvetna om att deras instruktioner och rapportering av risker är 

avgörande för ambulanspersonalens säkerhet. Vid händelse av olycka ombord är risken stor 

att det blir en stressig situation, särskilt om det är allvarligt skadade medarbetare. I dessa fall 

tror vi att risken för att fartygets besättning inte reflekterar över att delge ambulanspersonal 

information om hälsofarliga områden etcetera är stor. Ambulanspersonal och räddningstjänst 

är proffs på olyckor och förväntas vara förtrogna med det de kan utsättas för. Således är det 

lätt hänt att det missas att delge ambulanspersonalen den information som krävs för att de ska 

kunna göra en korrekt riskbedömning.  

 

Några fasta rutiner för att få information om risker från fartygspersonalen finns inte, dock 

upplevs inte kommunikationen med besättningen som ett problem. Ambulanspersonalen har 

utbildning för att hantera människor som inte talar samma språk och även möjlighet till tolk. 

Vi är tveksamma till om ambulanspersonalen vet vilka frågor dom skall ställa om de inte 

känner till vilka miljöer de bör undvika. 

 

Under temat inställning till informationsunderlag tillfrågades respondenterna om de ansåg att 

ett portabelt informationsmaterial att ha med sig i ambulansbilarna eller någon form av 

utbildning i farliga atmosfärer skulle underlätta vid en räddningsinsats ombord på ett fartyg. 

De ansåg att informationsmaterial i form av en checklista var att föredra samt att utbildning i 

farliga atmosfärer borde ingå i specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska. Detta skulle 

utan tvekan resultera i en ökad möjlighet att göra en korrekt riskbedömning av en 

fartygsmiljö.  

 

Under temat utbildning redovisas att sjuksköterskorna under utbildningen till 

ambulanssjuksköterska får lära sig s-abcde vilket innebär att säkerheten för sjuksköterskan 
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och patienten alltid skall beaktas innan patienten omhändertas. Denna beaktning verkar 

baseras främst på ambulanssjuksköterskans intuition och magkänsla. De har en utbildning för 

CBRNE-händelse, dock framgår det av intervjuerna att denna utbildning till stor del inte är 

applicerbar inom fartygsmiljöer.  

   

När ambulanssjuksköterskan blivit stationerad är det upp till det specifika landstinget att 

vidareutbilda för hotmiljön som finns i det område hon skall arbeta i, vilket borde resultera i 

att ambulanspersonal stationerade i kustområden får en utbildning mer inriktad på en marin 

miljö, alltså en utbildning som våra respondenter borde haft men tydligt saknade. 

 

Någon utbildning för att känna igen utrymmen med potentiellt farlig atmosfär har 

ambulanspersonalen inte, vilket även tydliggjordes vid intervjutillfällena. En utbildning i 

farliga atmosfärer anser vi inte endast skulle underlätta en riskbedömning av en fartygsmiljö 

utan skulle även vara tillämpbar på landsidan inom områden som t ex. industrier.   
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7. Framtida forskning 

Eftersom ambulanspersonalen inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap för att identifiera risker 

ombord och var positiva till ett informationsunderlag, vill vi föreslå att ett sådant 

informationsunderlag utformas, och att det görs en framtida studie på vilken information det 

bör innehålla. Syftet med ett sådant underlag är att besvara om fartygets miljö innebär en risk 

för ambulanspersonalen samt att fungera som ett beslutsstöd huruvida de bör beträda olika 

utrymmen ombord.  Viktigt att beakta vid utformandet av ett informationsunderlag är 

informationsmängd och användarvänlighet då det finns synpunker på mängden papper 

ombord ambulanserna. Det är även en fråga om tid då det måste vara praktiskt möjligt att läsa 

ett beslutsunderlag innan en räddningsinsats, detta utan att äventyra patientens säkerhet.  

 

Vidare rekommenderas intervjuer av ambulanspersonal samt fartygsbesättningar för att utreda 

vilka frågor ambulanspersonal bör ställa då de skall beträda ett fartyg. Intervjuad 

ambulanspersonal föreslog att utforma ett sådant informationsunderlag i form av en 

checklista. 
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explosion och personskada 2 juli 2007. Norrköping: 

 

Sjöfartsinspektionen 2007: 080202-06-17470. Bulkfartyget SAGA SPRAY -VRWW5- 

dödsfall 16 november, 2006. Norrköping 

 

Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Utredningsenheten 2011: TSS 2011-1246. 

Passagerarfartyget SKÅNE, IMO-nr – 9133915 - SIEB – personskada den 25 maj 2011. 

Norrköping 

 

 

Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Utredningsenheten 2011: 06.05.02 TSS 2010-2099. 

Bunkerfartyget TAMINA, IMO-nr 7805150 – SIPT – personskada den 7 juli 2010. Norrköping 

 

Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Utredningsenheten 2011: 06.05.02 TSS 2010-2427. 

Passagerarfartyget DJURGÅRDEN 4, SDTM – maskinhaveri med efterföljande 

sammanstötning med Nybrokajen den 18 augusti 2010. Norrköping 
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