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Abstrakt 

Det svenskutfärdade certifikatet i Medical Care är inte giltigt ombord på danskflaggade 

fartyg. Syftet med denna studie är jämföra utbildningen Medical Care i Sverige och i 

Danmark för att klargöra om skillnader i kursinnehållet eller i kursutförandet orsakar att den 

danska sjöfartsmyndigheten inte godkänner det svenskutfärdade certifikatet i Medical Care. 

Kursansvariga från respektive lands utbildningscenter har intervjuats samt svarat på skriftliga 

frågeformulär. Respondenternas svar återgav att de båda centrens utbildningar följer det 

internationella regelverket STCW Manila samt EU-direktivet 92/29. De praktiska momenten 

utförs dock på olika sätt i respektive land. På det danskutfärdade certifikat i Medical Care 

hänvisas det till både STCW Manila och EU-direktivet 92/29. På det svenskutfärdade 

certifikat hänvisas det endast till STCW Manila, vilket är orsaken till att den danska 

sjöfartsmyndigheten inte kan godkänna certifikatet. Att på det svenskutfärdade certifikatet 

hänvisa till EU-direktivet 92/29, skulle vara en lösning på problemet att Danmarks 

sjöfartsmyndighet inte godkänner det svenskutfärdade certifikatet.  
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Abstract 

Medical Care certificates issued in Sweden are not valid on board ships registered in 

Denmark. The purpose of this study is to compare the education Medical Care in Sweden and 

Denmark to clarify whether differences in course content or course implementation causes 

that the Danish maritime authority does not approve the Medical Care certificates issued in 

Sweden. People responsible for the curriculum of the Medical Care education in respective 

country has been interviewed and answered in written replies. The respondent´s answers gave 

a clear overview on the practical steps described in STCW Manila and EU directive 92/29 

which is conducted both in the Swedish and Danish Medical Care training. The practical 

training is conducted in different ways in Sweden and Denmark. On the Medical Care 

certificate issued in Denmark it refers to both the STCW Manila and EU Directive 92/29. The 

certificate issued in Sweden it refers only to the STCW Manila, which is why the Danish 

Maritime Authority cannot accept the certificate. If the certificate which is issued in Sweden 

would refer to the EU Directive 92/29, would be a solution to the problem of the Danish 

Maritime Authority does not approve the Swedish issued certificate. 
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Förord 

Vi, författare vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som har ställt upp i denna 

undersökning. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Ingegerd Snöberg som med 

stort engagemang vägledit oss genom arbetet samt gett oss extra stöttning då skrivarlusten 

dalat. 

Vi vill även rikta ett stort tack till examinatorn Karin Lundberg som gett oss stöttning och 

vägledning under arbetets slutfas.  

Slutligen vill vi tacka Anna Ambjörnsson som korrekturläste vårt arbete. 
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Ordlista och förkortningar 

 

 

D-HLR   Kurs i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare. 

DIS  Danish International Ship Register. 

EMSA European Maritime Safety Agency, medverkar på en 

hög och effektiv nivå sjösäkerheten. 

EU-direktiv       Gemensamt mål för EU:s medlemsländer. 

FN  Förenta Nationerna. 

IMO International Maritime Organization, internationella 

havsorganisationen. 

Medical Care Sjukvårdskurs som leder till ett certifikat i Medical 

Care. 

Medical Care- certifikat Certifikat som utfärdas efter genomförd 

sjukvårdsutbildning för styrmän. 

MLC Maritime Labour Convention, handlar om 

sjömännens rättigheter till anständiga arbets- och 

levnadsvillkor.  

Sjöfartsverket Statlig myndighet som har ansvaret för 

sjöfartsvägarna inomskärs och längs Sveriges kust. 

Søfartsstyrelsen Dansk myndighet som har hand om fartygens 

framdrift och säkerhet. 

STCW Standards of Training, Certification and Watch 

keeping for Seafarers. 

Transportstyrelsen Svensk statlig myndighet som utformar regler och 

utövar tillsyn bland annat för den svenska sjöfarten. 
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1. Bakgrund 

 

För att vara mönstrad som befäl ombord på fartyg krävs en rad olika intyg och certifikat, vilka 

tilldelas av utbildningscentrena efter godkänt kursdeltagande. Utbildningarna resulterar i 

internationella certifikat, vilket innebär att hela världshandelsflottan ska vara en möjlig 

framtida arbetsplats. 

Ett av de certifikat som tilldelas efter avklarat kursdeltagande är certifikatet i Medical Care, 

vilket intygar att deltagaren är godkänd i en sjukvårdsutbildning vid samma namn. Detta 

certifikat är obligatoriskt enligt det internationella regelverket för att få segla som befälhavare 

samt för att få arbeta som sjukvårdsansvarig ombord, oavsett vilken flagg fartyget seglar 

under. Certifikatet i Medical Care intygar att personen har en godkänd sjukvårdsutbildning 

med samma namn och får arbeta som sjukvårdsansvarig ombord.  

Det internationella certifikatet i Medical Care har blivit utfärdat enligt det internationella 

regelverket, vilket upprättats av IMO (International Maritime Organisation). IMO är ett FN-

organ med ansvar för säkerhet och trygghet inom sjöfarten (IMO 2014). Enligt IMO har vissa 

länder varken expertisen, erfarenheten eller resurserna att kunna följa de lagar som IMO 

upprättat. På grund av detta har IMO etablerat en subkommitté som granskar att IMO:s 

medlemsstater uppfyller den säkerhets- och utbildningsstandard som satts internationellt. IMO 

poängterar att olycksstatistiken samt de fartyg som hamnar i kvarstad bevisar att det är ett 

antal flaggstater som förekommer oftare än andra i dessa sammanhang.  

Det är otvivelaktigt en stor skillnad mellan de länder som har en inflytelserik och organiserad 

sjöfartsmyndighet, där erfaren personal arbetar och de länder vilka inte är i stånd att ordentligt 

uppfylla de uppgifter och de ansvarsområden de tilldelas i samband med säkerhetscertifiering 

av fartyg. Detta innebär att en stor skillnad vad gäller fartygssäkerheten och kompetensen 

ombord skiljer sig länderna emellan trots att de alla följer de krav som ska uppfyllas i enlighet 

med IMO-konventionen (IMO 2015)  

I Sverige har sjö- och luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen det överhängande ansvaret 

för sjöfarten. Avdelningen behandlar bland annat områden som berör bemanning och 

behörighet ombord på fartyg samt utfärdandet av tillstånd. De utför kontroller att fartyg 

uppfyller de säkerhets- och skyddskrav som ställts för att förebygga olyckor och tillbud 

ombord samt utför tillsyn att utländska fartyg på svenska farvatten följer de regler som gäller i 



 

2 

Sverige. Transportstyrelsen är en statlig myndighet som jobbar under uppdrag av den svenska 

regeringen (Transportstyrelsen 2014). 

Den medicinska utrustningen ombord på fartyg ska anpassas till fartområde, tid till närmaste 

hamn samt antal ombordanställda och passagerare (Rådets direktiv 92/29 1992). Utbildningen 

Medical Care ger i Sverige kursdeltagaren befogenheten att arbeta som sjukvårdsansvarig 

ombord på fartyg som har det mest omfattande fartygsapoteket. Kursen Medical Care är i 

Sverige inte uppdelad beroende på fartygstyp eller fartygsområde utan alla deltagare 

genomför en och samma kurs.  

Den danska sjukvårdsutbildningen däremot är uppdelad i flera olika kurser beroende på vilken 

behörighet en deltagare eftertraktar. Deltagaren av utbildningen Medical Care kan i Danmark 

välja mellan olika sjukvårdskurser beroende på vilket fartygsapotek fartyget han eller hon 

seglar på har. Om fartygsbefäl som har genomfört sjukvårdskursen i Sverige vill arbeta 

ombord på danskflaggade fartyg måste de genomföra utbildningen Medical Care på nytt i 

Danmark. Sjukvårdsutbildningen deltagarna tar del av är utformad och godkänd av den 

danska sjöfartsmyndigheten, Søfartsstyrelsen (Søfartsstyrelsen 2014). 

Søfartsstyrelsen är den danska motsvarigheten till Transportstyrelsen. Sjöfartsmyndigheten 

ansvarar och kontrollerar att de danska fartygens konstruktion, utrustning och drift uppfyller 

dess krav. De behandlar likaså områden som berör säkerheten och bemanningen ombord, 

fartygens sjösäkerhet samt hälsovård för de ombordanställda. Den danska Søfartsstyrelsen 

behandlar enkelt uttryckt allt som har med fartygets framdrift och säkerhet att göra, från 

skrovet till bemanningen men inte farlederna fartygen seglar i (Søfartsstyrelsen 2014). 

I Sverige och i Danmark har utbildningen Medical Care utformats enligt det internationella 

regelverket, EU:s direktiv samt de nationella regelverken i respektive land. Innehållet i 

sjukvårdsutbildningen ska vara likvärdigt oberoende av var i världen deltagaren genomför 

den. Däremot har IMO uppmärksammat att kursdeltagarna inte får likvärdiga kunskaper då 

utbildningscentren i olika länder erhåller olika resurser och kunskaper inom ämnesområdet. 

Det svenskutfärdade certifikatet i Medical Care godkänns inte av Søfartsstyrelsen vilket leder 

till att syftet med studien är att klargöra om skillnader i kursinnehållet och kursutförandet 

orsakar att den danska sjöfartsmyndigheten inte godkänner det svenskutfärdade certifikatet i 

Medical Care. 
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2. Syfte 

 

Syftet med denna studie är jämföra utbildningen Medical Care i Sverige och i Danmark för att 

klargöra om skillnader i kursinnehållet eller i kursutförandet orsakar att den danska 

sjöfartsmyndigheten inte godkänner det svenskutfärdade certifikatet i Medical Care. 

2.1 Frågeställningar 

Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar: 

 Finns det skillnader i kursinnehållet i utbildningen Medical Care mellan Sverige och 

Danmark? I så fall vilka och vad beror de/dessa på? 

 Finns det skillnader i hur utbildningscentren i respektive land genomför utbildningen 

Medical Care? I så fall vilka och vad beror de/dessa på? 
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3. Metod 

 

3.1 Val av metod 

Studien har genomförts med en deskriptiv kvalitativ metod, vilket innebär att det insamlade 

materialet inte har analyserats eller tolkats, utan råmaterialet har alltid legat nära till hands. 

Forskningsmetoden ansågs passande eftersom innehållet i utbildningen Medical Care enkelt 

kunnat utläsas från respektive lands kursplan, och därefter jämföras. Däremot skulle det inte 

gått att se skillnaderna i genomförandet av utbildningen Medical Care enbart med 

kursplanerna, utan en intervju och skriftliga frågeformulär var nödvändigt.  

En kvalitativ metod applicerades för att informationen respondenterna förväntades 

frambringade var en kombination av deras personliga värderingar och kunskaper, vilket 

utgjorde en stor del av studien. Respondenterna hade vid en kvantitativ metod inte fått 

utrymme att uttrycka sig samt att chansen till följdfrågor hade uteslutits, vilket skulle ha gjort 

att viktig information för resultatet hade försvunnit. 

Då syftet med studien var att klargöra om skillnader i kursinnehållet eller i kursutförandet 

orsakar att den danska sjöfartsmyndigheten inte godkänner det svenskutfärdade certifikatet i 

Medical Care var datainsamling av tidigare forskning och gällande regelverk ett nödvändigt 

komplement till intervjuerna. Information om vilka myndigheter som ansvarar för sjukvård 

till sjöss samt vilka personer som erhåller adekvat sakkunnighet inom ämnesområdet kunde 

införskaffas tack vare den tidigare forskningen. Förståelse för de regelverk som 

respondenterna hänvisade till kunde inte erhållits enbart genom intervjuer.  

3.2 Intervju och skriftliga frågeformulär 

Respondenterna som alla var sakkunniga inom ämnesområdet kunde med den kvalitativa 

metoden svara öppet på de frågor som ställts. Jacobsen (2007) förklarar att öppna 

intervjufrågorna som inte utformats som en mall möjliggör för en mer ingående och djupare 

förståelse. Intervjufrågorna som respondenterna besvarade i både intervjun och i de skriftliga 

frågeformulären var konkreta och höll sig inom ämnesområdet. Respondenterna kunde 

utvidga sina svar eftersom frågan inte kunde besvarades med enbart ja eller nej. Validiteten i 

studien hade minskat om respondenterna endast gett konkreta och faktamässiga svar på de 

frågor som ställts, då värdefull information kommit författarna till känna tack vare de öppna 

frågorna.  
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Det är sammanlagt fyra respondenter som har deltagit i den här studien. Respondenterna 

ansågs vara de mest relevanta eftersom de hade god kunskap och lång erfarenhet inom 

ämnesområdet. De utgjorde tack vare deras sakkunnighet en stadig och betydande grund för 

studien. Respondenterna har svarat på intervjufrågor på två olika sätt beroende på att en 

gemensam tid inte hittades med alla för att intervjuer skulle kunna äga rum. Först utfördes en 

intervju med den kursansvarige på Sjöfartshögskolan i Kalmar, se bilaga 4. Respondenten 

som är kursansvarig för utbildningen Medical Care i Danmark arbetar även på 

Søfartsstyrelsen (Søfartsstyrelsen 2014).  Detta resulterade i att respondenten representerande 

både sjöfartsmyndigheten samt utbildningscentret på Fanø genom ett skriftligt frågeformulär, 

se bilaga 5. Datainsamlingen med Søfartsstyrelsen blev likväl i samma omfattning som 

datainsamlingen med de svenska representanterna från Transportstyrelsen och 

Sjöfartshögskolan i Kalmar som arbetar på två skilda avdelningar. Slutligen kontaktades 

Transportstyrelsen i Sverige där två respondenter svarade på ett skriftligt frågeformulär, se 

bilaga 6. De delade upp frågorna i formuläret sinsemellan eftersom de berörde två skilda 

avdelningar på Transportstyrelsen. 

Den kursansvarige från Sverige, respektive Danmark svarade på likartade frågor trots att de 

representerades genom olika tillvägagångssätt. Likaså bestod frågeformulären som tilldelades 

respondenterna på den danska samt den svenska sjöfartsmyndigheten av jämförliga frågor. 

Tack vare detta kunde likheterna och skillnaderna av respondenternas svar enkelt klargöras. 

Frågorna i de skriftliga frågeformulären var utformade att respondenterna gavs utrymme att 

svara öppet på dem. Även intervjun med respondenten från Sjöfartshögskolan i Kalmar 

genomfördes med färdiga intervjufrågor där öppna svar efterfrågades. Relevanta följdfrågor 

ställdes till alla respondenter men mestadels till den kursansvarige i Kalmar eftersom 

respondenten intervjuades. 

Processen som har applicerats för att ge informationen från intervjun och frågeformulären en 

giltig teori kallas för induktion, vilket innebär att studiens slutsats benämns som induktiv. 

Data och information har samlats in, därefter har den analyserats för att slutligen resultera i en 

empirisk slutsats. (Thurén 2007, s. 22). 

3.3 Urval 

De kursansvariga på respektive lands utbildningscenter var passande som representanter 

eftersom de båda har stor kunskap och lång erfarenheter som utbildare inom kursen Medical 

Care. Även valet att föra en dialog med representanter från både Sveriges och Danmarks 
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ansvarande sjöfartsmyndighet tycktes nödvändigt för en skapa en förståelse för utformningen 

av kursen Medical Care samt tydliggöra vilka regelverk som reglerar den.  

I Sverige kan kursdeltagarna ta del av två olika sjukvårdsutbildningar. Den ena är en 

grundkurs inom första hjälpen, vilken kallas för Bilaga-D. Den andra sjukvårdsutbildningen är 

mer omfattande och ger kursdeltagaren efter godkänt kursdeltagande ett certifikat i Medical 

Care. I denna studie behandlas enbart utbildningen Medical Care, vilket innebär att Bilaga-D 

inte kommer att beröras. 

I studien kommer ordet sjukvårdsansvarig att innefatta de befäl som arbetar på fartygets 

däcksavdelning, det vill säga styrmännen samt befälhavaren. I vissa fall kan även fartygets 

intendenturpersonal samt maskinpersonal om de har ett giltigt certifikat i Medical Care vara 

mönstrade som sjukvårdsansvariga ombord. Eftersom fokus enbart lagts på däckspersonalens 

utbildning i Medical Care och dess sjukvårdskunskaper kommer endast dem att representeras 

i studien. 

I Danmark är det traditionella valet att registrera fartyget under dansk flagg där alla regler 

som gäller den danska sjöfarten ska efterföljas. Fartygsägarna kan även välja att registrera 

fartygen under DIS vilket innebär större ekonomiska fördelar för dem. Fartygsbefälen ska 

oavsett om fartygen är flaggade enligt DIS eller enligt traditionell dansk flagg utföra 

utbildning Medical Care enligt den danska standarden (Danish Maritime Authority 2011). 

Fortsättningsvis kommer benämningen danskflaggade fartyg även att inkludera fartyg under 

DIS. 

3.4 Forskningsetik 

Innan intervjun påbörjades och frågeformulären skickades ut till respondenterna har de blivit 

informerade om att deras deltagande är helt frivilligt. De har varit medvetna om att de inte 

varit tvungna att besvara frågor som de tyckt varit privata eller på något sätt kränkande. Alla 

respondenter har blivit informerade om vad syftet med studien är samt att den information 

som de återger endast kommer att presenteras i denna undersökning och inte kunna spridas 

vidare och bli tillgänglig för annat bruk. 

Intervjun som ägde rum spelades in digitalt och transkriberades sedan därefter till text. Detta 

innebar att deltagaren gav sitt samtycke och godkännande av inspelningen innan intervjun 

påbörjades. Undersökningen har utförts i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer för 

forskning (Vetenskapsrådet 2015). 
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I rapporten namnges inte respondenterna utan de förblir anonyma. Däremot kommer 

utbildningscentren i respektive land samt den ansvarande sjöfartsmyndigheten att namnges 

eftersom det har en väsentlig betydelse för undersökningen. 
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4. Teori 

 

4.1 Relevanta regelverk 

När ett enskilt land ratificerar en IMO-konvention är det automatiskt tvunget att implementera 

den i det egna landets nationella lag. Detta innebär att lagen är tvingande och att det enskilda 

landet är tvunget att följa den precis som vilken annan lag som helst. IMO gav den 1 januari 

2012 ut the Manila Amendments to the Seafarers’ Training, Certification and Watchkeeping 

(STCW) Code, vilken går under förkortningen STCW Manila. Ursprungligen gick koden 

under namnet STCW-78, efter ett antal revideringar heter koden nu STCW Manila. Syften 

med STCW Manila är att grundläggande krav på utbildning, certifikat och vakthållning på en 

internationell nivå ska uppfyllas, så att samma standard ska kunna hållas ombord på alla 

världens fartyg, oavsett vilken flagg de seglar under (IMO 2010). I STCW Manila finns även 

de krav på grundläggande praktiska och teoretiska moment som varje enskilt 

utbildningscenter ska uppfylla inom sjukvårdskursen för att få utfärda det internationella 

certifikatet i Medical Care, se bilaga 1.  

Förutom STCW Manila ska både Sverige och Danmark följa EU:s lagar. Ett EU-direktiv 

betyder att ett gemensamt mål sätts upp för EU:s medlemsstater. Det är sedan upp till 

respektive stat att bestämma hur de ska genomföra direktivet (Europeiska Unionen 2015). 

Inom EU granskar sjösäkerhetsbyrån EMSA att medlemsländerna följer de krav som går att 

återfinna i EU:s regelverk (Europeiska sjösäkerhetsbyrån 2009). 

Sjukvård till sjöss regleras inom EU av EU-direktivet 92/29, vilket beskriver minimikraven 

för säkerhet och hälsa samt förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg, se bilaga 2 och 

3. I direktivet står det att alla fartygsbefäl som ska arbeta ombord på fartyg ska gå en 

grundläggande sjukvårdsutbildning så att de kan agera omedelbart vid en olycka eller 

medicinsk fara. För att fartygsbefälen ska upprätthålla certifikatet i Medical Care och 

kunskapen därifrån ska en repetitionskurs genomföras vart 5:e år. EU-direktivet 2005/36/EG 

innehåller regler kring erkännandet av yrkeskvalifikationer inom EU:s medlemsstater. 

Det är sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 2000:21 som innehåller lagar om sjukvård, 

sjukvårdsutbildning och fartygsapotek ombord på svenska fartyg. Det enda som står om 

ämnesområdet är att en ombordanställd vid behov ska få bästa möjliga sjukvård ombord. 

Detta innebär att sjukvårdskunskap och rätt kompetens måste finns hos den 
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sjukvårdsansvarige. Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2013:47 behandlar utbildning och 

behörighet för ombordanställda. 

Søfartsstyrelsen i Danmark har utöver det internationella regelverket STCW Manila infört 

nationella regler som reglerar sjukvården ombord. De danska kraven på 

sjukvårdsutbildningens utformning och innehåll går att finna i Lovtidende A (Søfartsstyrelsen 

2014) där det i bilaga 1 står att fartygsbefäl efter genomförd kurs i Medical Care självständigt 

ska kunna agera som sjukvårdsansvarig ombord. 

4.2 Tidigare forskning 

Ett examensarbete utfördes 2013 med syftet att undersöka hur utbildningen i Medical Care 

skiljer sig åt mellan Sverige, Danmark, Norge, Finland och Åland, med hänsyn till det 

internationella regelverket (då STCW-95). Arbetet beskrev lärarnas syn på sjukvårdskursens 

utförande och innehåll samt hur förhållandet mellan teori och praktik fördelades i kursen. 

Fokus i studien ligger främst på de praktiska momenten i kursen Medical Care, men även 

lärarnas åsikter och tankar utgjorde en stor del av studiens resultat. Resultatet i studien visade 

på att det fanns skillnader i utbildningarna mellan de olika länderna. Skillnader fanns bland 

annat i hur de enskilda länderna valt att bygga upp kursen Medical Care samt även 

studenternas möjlighet till sjukvårdspraktik på en akutavdelning under utbildningen. Detta 

berodde på att varje utbildningscenter själva bygger upp sina kursplaner utifrån det 

internationella regelverket, vilket gav länderna utrymme att tolka reglerna fritt (Cundy & 

Scheller 2013). 

Samma år utfördes ett examensarbete av Falk (2013) som även det behandlade ämnet 

sjukvård till sjöss. Författaren genomförde en kvalitativ studie för att ta reda på om de 

sjukvårdsansvariga befälen ombord på ett specifikt svenskflaggat passagerarfartyg med 

mindre än åtta timmar till närmste hamn ansåg sig ha tillräckliga sjukvårdskunskaper för det 

ansvar de ställs inför. Åtta styrmän som arbetade ombord på passagerarfartyget intervjuades 

och gav sina åsikter om utbildningen i Medical Care samt delgav sina erfarenheter kring 

sjukdomsfall som de tagit del av ombord.  

En av intervjufrågorna som ställdes till styrmännen på passagerarfartyget var om de tyckte sig 

ha tillräckliga kunskaper från sjukvårdsutbildningen för att börja arbeta som 

sjukvårdsansvarig ombord på ett passagerarfartyg. Respondenterna svarade alla nej på den här 

frågan. Däremot ansåg de att kunskapen skulle vara tillräcklig för att arbeta ombord på 

lastfartyg, där det är färre personer ombord. En annan fråga som ställdes till respondenterna i 
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studien var om de tyckte att det var någonting i utbildningen Medical Care som de saknade 

eller gick igenom för mycket. På den här frågan svarade alla styrmännen från 

passagerarfartyget att de tyckte att sjukvårdskursen var bra och att de fick tillräckligt mycket 

information kring ämnet. Respondenterna ansåg att den praktiska delen av utbildningen gav 

dem en bra förberedelse för hur det i verkligheten fungerar ute till sjöss. Resultatet av studien 

påvisar att sjukvårdssansvariga ombord på passagerarfartyg anser att utbildningen i Medical 

Care är tillräcklig. Däremot anser de att tidsintervallen från dess att certifikatet i Medical Care 

utfärdas tills en ny repetitionskurs efter 5 år ska genomföras är för lång. Respondenterna 

ansåg att en extra sjukvårdspraktik efter ca 2-3 år skulle vara nödvändig för att skapa bättre 

rutiner vid sjukdomsfall ombord (Falk 2013). 
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4. Resultat 

 

Syftet med denna studie är jämföra utbildningen Medical Care i Sverige och i Danmark för att 

klargöra om skillnader i kursinnehållet eller i kursutförandet orsakar att den danska 

sjöfartsmyndigheten inte godkänner det svenskutfärdade certifikatet i Medical Care. 

5.1 Finns det skillnader i kursinnehållet i utbildningen Medical Care mellan Sverige och 

Danmark. I så fall vilka och vad beror detta på? 

Regelverk som beskriver kursinnehållet 

Respondenten på Sjöfartshögskolan i Kalmar förklarar att sjukvårdskursen ska innehålla de 

moment som står skrivna i det internationella regelverket STCW Manila samt EU-direktivet 

92/29. Kraven på vilka moment som kursen Medical Care ska innehålla har från de två 

regelverken implementerats till den svenska lagen genom sjöfartsverkets författningssamling, 

SJÖFS 2000:21.  

Respondenten på utbildningscentret på Fanø förklarar precis som den kursansvariga i Kalmar 

att deltagarna av kursen Medical Care utbildas enligt de mål som ska tillämpas enligt STCW 

Manila samt EU-direktivet 92/29. EU-direktivet är i Danmark implementerat i det nationella 

regelverket Lovtidende A. Inga ändringar rent innehållsmässigt av EU-direktivet 92/29 

utfördes enligt respondenten när det överfördes till det nationella regelverket, Lovtidende A. 

De kursansvariga i både Danmark och Sverige förklarar att STCW Manila och EU-direktivet 

92/29 endast beskriver en lägsta miniminivå av de moment som ska tas upp under kursen 

Medical Care. Regelverken beskriver däremot inte på vilket sätt de kursansvariga ska 

genomföra de på eller i vilken omfattning av kursen momenten ska tilldelas.  

Regelverkens implementering  

Respondenten på Transportstyrelsen förklarar att EU-direktivet 92/29 beskriver minimikraven 

för den medicinska behandlingen ombord på fartyg med avseende på säkerhet och hälsa. I 

EU-direktivet 92/29 återfinns ett krav på att de sjukvårdsansvariga fartygsbefälen ska 

genomgå en repetitionskurs vart femte år. Det är endast den delen från EU-direktivet som har 

implementerats i Transportstyrelsens förordning, TSFS 2013:47. Resterande innehåll har 

endast implementerats i SJÖFS 2000:21. Respondenten på Søfartsstyrelsen i Danmark 

förklarar däremot att både EU-direktivet 92/29 och STCW Manila har implementerats till det 

nationella regelverket Lovtidende A.  
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Resultatet av ovanstående är att utbildningscentren i både Sverige och Danmark följer samma 

regelverk, STCW Manila och EU-direktivet 92/29. I Danmark har de båda regelverken 

implementerats till ett och samma nationella regelverk. I Sverige däremot har STCW Manila 

och EU-direktivet 92/29 implementerats till två nationella regelverk.  

Kommande ändringar i kursinnehållet 

När en stor revidering av STCW-konventionen ägde rum år 2010 har nya krav och mål 

uppkommit för den internationella handelsflottan. Någon specifik tolkning av STCW Manila 

har enligt respondenten på Transportstyrelsen inte förekommit då innehåll och krav på 

utbildningen Medical Care skrevs in i SJÖFS 2000:21. Respondenten på Transportstyrelsen 

förklarar att då den svenska sjöfarten ska upprätthålla den internationellt satta nivån som 

fastställs i STCW Manila år 2010 är en revidering av SJÖFS 2000:21 nödvändig. Den 

pågående revideringen kommer att träda i kraft efter att svenska myndigheter och 

organisationer vilka har koppling till sjöfarten fått förmedla sina åsikter om de ändringar de 

vill ha inskrivna. 

Enligt respondenten på Transportstyrelsen kommer den nya revideringen inte att innehålla 

några praktiska skillnader med tanke på vilka kunskaper den sjukvårdsansvarige ombord 

behöver gentemot idag, vilket innebär att utbildningen inom Medical Care i Sverige inte 

kommer att påverkas. Det som överförts från STCW Manila till det nationella regelverket 

anses vara tillräckligt enligt respondenten på transportstyrelsen. Några ändringar av det 

danska regelverket, Lovtidende A är enligt respondenten inte heller aktuellt då varken 

utbildningscentret eller Søfartsstyrelsen sett behovet av det. 

5.2 Finns det skillnader hur utbildningscentren i respektive land genomför utbildningen 

Medical Care? 

Genomförandet  

Respondenten på Sjöfartshögskolan i Kalmar förklarar att alla krav på utbildningen Medical 

Care som går att finna i STCW Manila har överförts till SJÖFS 2000:21. Det som står skrivet 

i författningssamlingen är i begränsad omfattning, vilket resulterar i att den enligt 

respondenten är öppen för egna tolkningar. Respondenten på utbildningscentret i Danmark 

har inte heller några konkreta riktlinjer för hur kursen Medical Care ska genomföras. 

Respondenten har precis som den kursansvarige i Kalmar enbart kravet att de moment som 

återfinns i STCW Manila ska fullföljas i utbildningen. De båda respondenterna är eniga om att 

regelverket är skrivet på ett sådant sätt som gör att utbildaren själv har ansvaret för hur 
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sjukvårdsutbildningen läggs upp och genomförs.  

De båda respondenterna från utbildningscentren förklarar att som utbildare inom kursen 

Medical Care ligger fokus i kursen på att utforma både de praktiska övningarna och de 

teoretiska delarna på ett sådan verklighetsbaserat och trovärdigt sätt som möjligt, i enlighet 

med de regler och föreskrifter som finns skrivna i det internationella regelverket STCW 

Manila, EU-direktivet 92/29 samt i Sverige SJÖFS 2000:21 och i Danmark Lovtidende A.  

Obligatoriska och extra moment  

På Sjöfartshögskolan i Kalmar har de moment i kursen Medical Care som är mest relevanta 

inom sjöfarten tilldelats mer tid. Respondenten på Sjöfartshögskolan i Kalmar förklarar att 

deltagarna som genomför sjukvårdskursen ska få en förståelse för att det i en nödsituation är 

oerhört viktigt att de har övat och lärt känna sjukvårdsutrustningen innan olyckan inträffar så 

att de är medveten om hur de ska gå till väga då olyckan är framme. Inom sjöfarten är 

kunskapen om hur ett EKG tolkas eller hur en förlossning går till är inte den mest relevanta 

kunskapen, vilket har resulterat i att vissa ämnesområden i sjukvårdskursen endast beröras 

ytligt. Respondenten förklarar att målet med sjukvårdsutbildningen är att ge bra 

sjukvårdskunskaper och en hög utbildningskvalité till fartygsbefälen, så att de i framtiden kan 

känna sig trygga i sin roll som sjukvårdsansvariga till sjöss.  

Då behovet för särskilda sjukvårdskunskaper har ökat i samhället har två extra obligatoriska 

moment lagts till i kursen Medical Care som ges på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Dessa 

moment finns inte med i de minimikrav som går att återfina i STCW Manila. Det är enligt 

respondenten de enskilda utbildningscentren i respektive landet som själva väljer att göra 

dessa moment obligatoriska i sin sjukvårdsutbildning. De extra momenten utgörs dels av en 

hjärt- och lungräddningskurs med fokus på defibrillatoranvändning, en så kallad D-HLR-

utbildning och dels av sjukvårdspraktik på en akutavdelning.  

Den kursansvarige på utbildningscentret i på Fanø påstår att han inte har sett något behov hos 

deltagarna för att utöka sjukvårdskursen med några extra moment, utöver de som finns i 

SYCW. Däremot anser han att tydligare riktlinjer av hur de praktiska momenten ska 

genomföras skulle finnas. I dagsläget står det i STCW Manila endast vilka moment som ska 

behandlas i kursen och inte hur deltagarna eller den kursansvarige ska genomföra dem 

praktiskt. Till exempel påpekar respondenten att hantering av sår betyder att deltagarna måste 

kunna sy, vilket innebär att de måste få öva praktiskt på detta moment. Respondenten förstår 

att ingen kan lära sig att sy från en Powerpoint presentation, däremot uppmanas tydligare 
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riktlinjer om hur momentet rent praktiskt skulle utföras.  

Praktisk övning  

Kursdeltagarnas praktiska träning på dockor i skolmiljön har på Sjöfartshögskolan i Kalmar 

kompletterats med ett antal dagars sjukvårdspraktik på en akutmottagning eller på 

ambulansen. Det är enligt den kursansvarige en nödvändig kunskap för deltagarna att ha med 

sig. På utbildningscentret i Danmark genomför deltagarna däremot all den praktiska delen av 

sjukvårdskursen med hjälp av avancerade simulatorövningsdockor som finns tillgänglig på 

utbildningscentret. Dockorna har används i undervisningen sedan knappt ett år tillbaka. Innan 

dess genomförde kursdeltagare de praktiska övningarna med enklare teknisk 

övningsutrustning. 

Deltagarna som genomför kursen Medical Care i Kalmar examineras efter ett antal 

obligatoriska praktiska moment med en tenta, vilket efter godkänt resultat resulterar i ett 

certifikat. Respondenten på utbildningscentret på Fanø berättar att de eftersträvar en hög 

sjukvårdskompetens hos sina deltagare, vilket innebär att de tvingas vara aktiv mer än 70 % 

av den tid de tillbringar under kursen Medical Care. Detta är ett krav på deltagarna för att de 

ska erhålla certifikatet i Medical Care. Ingen tenta skrivs av kursdeltagarna i Danmark. 

Fartygsapotek  

I Sverige genomför alla fartygsbefäl som vill ha ett certifikat i Medical Care samma 

sjukvårdsutbildning, oavsett vilket fartygsapotek de seglar under. Utbildningen Medical Care 

i Danmark utgår enligt respondenten däremot efter vilken typ av fartyg deltagaren arbetar på 

och vilken omfattning på sjukvårdsutrustning och skeppsapotek fartyget innehar. Deltagaren 

genomför en sjukvårdsutbildning som är anpassad till fartygets fartområde och storlek och lär 

känna sjukvårdsutrustningen som finns ombord på just den typen av fartyg.   

Resultat av olikheter  

Eftersom STCW Manila har störst påverkan på sjukvårdsutbildningens innehåll är det endast 

den konventionen som Transportstyrelsen valt att hänvisa till på certifikatet i Medical Care. 

Respondenten på Transportstyrelsen förklarar att det i EU-direktivet 92/29 går att återfinna i 

princip samma information om vad kursen Medical Care ska innehålla som i STCW Manila. 

Det enda som inte finns i STCW Manila är att certifikatet i Medical Care måste förnyas vart 

femte år. Søfartsstyrelsen har däremot valt att hänvisa till både STCW Manila och EU-

direktivet 92/29 på certifikatet i Medical Care. Detta är enligt respondenten på 

Søfartsstyrelsen för att tydliggöra för andra länder att sjukvårdskursen i Danmark uppfyller 
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det femårskrav som ställts. 

Eftersom det svenskutfärdade certifikatet i Medical Care endast är hänvisat till STCW Manila 

är det svårt för länder utanför Sverige att veta att sjukvårdsutbildningen uppfyller kravet på att 

deltagaren ska gå en repetitionskurs inom Medical Care vart femte år. Detta är enligt 

respondenten på Transportstyrelsen grunden till varför problem uppstår då Danmark ska 

godkänna det svenskutfärdade certifikatet i Medical Care. 

Godkännande av internationella certifikat i Medical Care 

Respondenten på Søfartsstyrelsen förklarar att innan Søfartsstyrelsen i Danmark kan erkänna 

Sveriges certifikat i Medical Care, krävs det att både de krav som finns beskrivet i STCW 

Manila och i EU-direktiven 92/29 uppfylls. Enligt de kursansvariga i både Sverige och 

Danmark granskas utbildningen Medical Care ständigt av både EMSA, IMO:s subkommitté 

samt respektive lands sjöfartsmyndighet. Detta för att säkerställa att sjukvårdsutbildningarna 

håller adekvat kvalité i enlighet med STCW Manila, EU-direktivet 92/29 samt de nationella 

regelverken i respektive land. Trots detta förklarar respondenten från Søfartsstyrelsen att 

Danmark genom EU-direktivet 2005/36/EG begära att få uppgifter om vilken 

kvalitetsstandard sjukvårdsutbildningen håller i andra länder (Søfartsstyrelsen 2014).  

Eftersom EU-direktivet 92/29 inte är hänvisas direkt på det svenskutfärdade certifikatet i 

Medical Care förklarar respondenten på Søfartsstyrelsen att de inte kan säkerställa att den 

svenska sjukvårdsutbildningen håller lika hög standard som den danska. De kan inte 

säkerställa att deltagarna som genomför sjukvårdsutbildningen i Sverige går en 

repetitionskursen vart femte år. Transportstyrelsen måste enligt respondenten på 

Søfartsstyrelsen göra ett uttalande att sjukvårdsutbildningen i Sverige upprätthåller likvärdig 

standard som den danska samt att deltagarna genomför repetitionskursen.  

Respondenten på Søfartsstyrelsen förklarar att det enda som saknas för att Danmark ska 

kunna godkänna det svenskutfärdade certifikatet i Medical Care är ett uttalande från 

Transportstyrelsen om att utbildningen uppfyller kravet på repetitionskurs vart femte år som 

ställts i EU-direktivet 92/29.  Om detta utfördes skulle problemet vara löst. 
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5.  Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie är jämföra utbildningen Medical Care i Sverige och i Danmark för att 

klargöra om skillnader i kursinnehållet eller i kursutförandet orsakar att den danska 

sjöfartsmyndigheten inte godkänner det svenskutfärdade certifikatet i Medical Care. 

 Finns det skillnader i kursinnehållet i utbildningen Medical Care mellan Sverige 

och Danmark? I så fall vilka och vad beror de/dessa på? 

Resultatet visar att det inte går att återfinna i det internationella regelverket, STCW Manila 

och EU-direktivet 92/29 hur de praktiska momenten inom sjukvårdskursen ska gå till. På 

grund av detta skapas en stor otydlighet hur utbildningscentren som utbildar inom Medical 

Care ska tillämpa de praktiska momenten. Det anses vidare inte finns någon anledning att 

göra extra tillägg i de nationella regelverken i Danmark och i Sverige utöver dem som finns i 

STCW Manila och EU-direktivet 92/29. Skillnaden ligger således inte i de regelverk som 

följs, utan i det praktiska genomförandet av kursen Medical Care. Oavsett om det praktiska 

utförandet skiljer sig åt länderna emellan ska kunskapen som deltagarna erhåller efter godkänt 

kursdeltagande vara densamma. Trots att det inte ska vara några kunskapsskillnader hos 

deltagarna från de olika utbildningscentren finns en benägenhet att tolka utfallet annorlunda.  

I undersökningen av Falk (2013) visade resultatet att respondenterna inte ansåg sig ha 

tillräckliga sjukvårdskunskaper för att arbeta som sjukvårdsansvarig ombord på ett 

passagerarfartyg. Det kan därför vara gynnsamt för både ländernas del men även för de 

enskilda kursdeltagarnas att i framtiden följa Danmarks spår och dela upp kursen Medical 

Care, beroende på hur deltagarnas arbetssituation ser ut. De minimikrav angående 

kursinnehållet som går att återfinna i STCW Manila skulle fortfarande följas men därefter 

skulle fokus riktas till de moment som är mest aktuella för kursdeltagarens fartygstyp och 

fartygsområde. Om respondenterna i Falks studie (2013) hade genomfört en specifik 

sjukvårdskurs som var inriktad på de situationer som främst uppstår på ett passagerarfartyg 

hade de troligtvis känt sig säkrare och mer förberedda till sin arbetsuppgift som 

sjukvårdsansvariga ombord.  
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 Finns det skillnader i hur utbildningscentren i respektive land genomför 

utbildningen Medical Care? I så fall vilka och vad beror de/dessa på? 

Transportstyrelsen och Søfartsstyrelsen har valt att lägga tyngdpunkter på olika moment inom 

utbildningen Medical Care. Den avancerade tekniska utrustning som används i Danmark kan 

tidvis krångla och övningarna kan inte utföras på det sätt som den kursansvarige tänkt. Vilket 

påvisar att kvalitén av de praktiska momenten är bristfälliga jämfört med den kunskap som 

erhålls av deltagarna som har praktik på en akutmottagning, där verkliga sjukdomsfall sker 

och de får medverka i akuta situationer. Praktiken på akutmottagningen återspeglar en 

realistisk miljö som med största sannolikhet kommer att vara deltagaren till nytta om han eller 

hon hamnar i en liknande situation som sjukvårdsansvariga befäl i framtiden. Den stress och 

de känslor som uppstår hos deltagaren vid en nödsituation går inte att återskapa med teknisk 

utrustning, oavsett hur avancerad den är.  

I Falks undersökning (2013) framkom det att alla respondenter var överens om att innehållet i 

utbildningen Medical Care kändes relevant och de upplevde sig inte sakna viktig/nödvändig 

kunskap på området. Däremot poängterade respondenterna att den praktiska delen i form av 

praktik på en akutmottagning skulle behöva genomföras med kortare tidsintervall än vad som 

görs i dagsläget. Trots att respondenterna i Falks studie har haft sjukvårdspraktik under sitt 

deltagande i kursen Medical Care är de osäkra på sin arbetsuppgift som sjukvårdsansvarig 

ombord. Detta resulterar i ett ifrågasättande om fartygsbefälen som genomfört kursen Medical 

Care i Danmark sig ännu mer osäkra än respondenterna i Falks studie då de enbart övat på 

avancerade övningsdockor och inte tagit del av verkliga sjukdomsfall under sin 

sjukvårdsutbildning. Med stöd av Falks studie (2013) kan en slutsats dras om att deltagarna 

som genomfört kursen Medical Care i Danmark är mer osäkra på sin uppgift som 

sjukvårdsansvariga då de inte fått ta del av sjukdomsfall i verkligheten.  

Det hade troligtvis underlättat för enskilda länder om konkreta riktlinjer fanns för vad 

utbildningen Medical Care skulle innehålla samt hur de kursansvariga på utbildningscentren 

praktiskt skulle utföra dem för att i framtiden minska skillnader i sjukvårdskursen. Även 

respondenterna från Cundy och Schellers studie (2013) påpekade att de saknade riktlinjer om 

hur de skulle genomföra de olika momenten i sjukvårdskursen. Utifrån detta kan slutsatsen 

om att det är de praktiska momenten i utbildningen Medical Care som åstadkommer de största 

skillnaderna mellan länder frambringas.  

Detta är ett av de största problemen då enskilda länder, i detta fall Danmark, inte kan 
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kontrollera kvalitén och på vilket sätt deltagaren har övat de praktiska momenten. Danmarks 

sjöfartsmyndighet är angelägen om att sjukvårdsutbildningen och deltagarnas 

sjukvårdskunskaper upprätthåller en hög standard. Vetskapen om att utförandet och kvalitén 

av utbildningen Medical Care skiljer sig åt beroende på vilket land den utförs i anser 

Søfartsstyrelsen i Danmark vara en anledning till att kunna begära ett uttalande från Sveriges 

sjöfartsmyndighet om att deras sjukvårdsutbildning håller en bra kvalité och sker i enlighet 

med de internationellt satta minimikraven.  

Undersökningen visar att i både Sverige och Danmark håller utbildningen Medical Care en 

hög kvalitetsstandard, både vad gäller den teoretiska delen samt den praktiska delen. Trots 

detta anser Søfartsstyrelsen i Danmark fortfarande att ett behov av ytterligare en 

kvalitetsgranskning av den svenska utbildningen i Medical Care måste ske. 

Det danskutfärdade och det svenskutfärdade certifikatet i Medical Care ser olika ut men 

grundas på samma krav, STCW Manila och EU-direktivet 92/29. På grund av att certifikaten 

i Medical Care har utformats på olika sätt, har resultatet blivit att missförstånd och 

feltolkningar mellan den danska och den svenska sjöfartsmyndigheten uppstått. Om 

certifikaten utformades likvärdigt då de följer samma regelverk, EU-direktivet 92/29 och 

STCW Manila skulle inte denna typ av missförstånd behöva uppstå. Genom att likställa det 

internationella certifikatets utseende ska inte enskilda länder kunna ifrågasätta dess giltighet.  

Att sjöfartsmyndigheter världen över kan neka internationella certifikat i Medical Care för att 

de till utseende inte ser exakt likadana som det egna landets är oroväckande. Certifikat som 

utfärdas enligt det internationella regelverket STCW Manila, grundas på krav som 

kvalitetssäkrar sjukvårdsutbildningen. Om varje lands sjöfartsmyndighet kan göra sin egen 

bedömning om länder utanför det egna uppfyller kvalitén i utbildningen eller inte faller syftet 

med internationella certifikat. En lösning skulle kunna vara att det i STCW Manila utförligt 

står hur de olika momenten i utbildningen Medical Care skulle utföras, samt om praktik på 

akutmottagningen ska bli obligatoriskt för alla kursdeltagare eller om övningsdockor är ett 

bättre alternativ då tillgången till dem är lättare för utbildningscentren att erhålla.  

6.1 Metoddiskussion 

Intervjufrågorna som respondenterna svarade på krävde ofta redovisande svar. En metod för 

att smalna av informationen upprättades vilket medförde att fokus hamnade inom studiens 

ämnesområde. En jämförelse kan göras med en tratt, där det började med mycket information 

som mot slutet smalnades av mer och mer.  
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Vid datainsamlingen där skriftliga frågeformulär applicerades låg den största utmaningen i att 

skapa frågor som respondenterna inte skulle kunna feltolka. Frågeformulären förtydligades 

med hjälp av delfrågor (Denscombe 2011, s.398). Vid användandet av de skriftligt 

frågeformulären behövde respondenten inte känna sig tvungen att svara på frågorna så som 

han visste att intervjuaren förväntade sig. Respondenten kunde ta den tid han behövde för att 

besvara frågan utan att känna sig stressad. Dessa faktorer kan annars vara ett problem vid den 

fysiska närvaron som äger rum vid en intervju. (Andersen 1994, s.86).  

Att informationen från respondenterna som besvarade intervjufrågorna genom 

frågeformulären skulle blivit annorlunda rent faktamässigt om de istället svarade på frågorna i 

en intervju är inte troligt. En intervju skulle däremot kunna minska risken för missförstånd, 

eftersom den intervjuade personens kroppsspråk och tonläge underlättar förståelsen. 

Oklarheter under en intervju kan redas ut på en gång. 

Ljudkvalitén vid inspelningen av intervjun var inte av bästa kvalité, vilket resulterade i att 

transkriberingen av intervjufrågorna blev försvårad. Trots vissa tekniska problem kunde fokus 

ligga på vad respondenten svarade på frågorna istället för att försöka hinna anteckna all fakta 

kring svaren som gavs.   

Respondenterna som deltog i studien var mycket insatta i ämnet sjukvård till sjöss och deras 

svar var trovärdiga då det inte fanns någon anledning för dem att återge felaktig eller 

missvisande information. Detta innebar att det som i början var tänkt att undersökas i studien 

var genomförbart samt att en trovärdig slutsats kunde utformas. Studien anses därmed ha en 

hög validitet   

Studien har även en hög reliabilitet, vilket innebär att om andra skulle göra om studien igen 

med samma undersökningsmetod skulle de högst troligtvis komma fram till samma eller 

liknande resultat. Respondenterna som deltog i studien innehar de yrkesbefattningar som 

skulle bli aktuella att höra på nytt. 

Om studien skulle ha utformats som en litteraturstudie då varken intervjuer eller skriftliga 

frågeformulär skulle legat till grund för datainsamlingen, skulle fler vetenskapliga artiklar 

som alla är relevanta inom ämnesområdet behövt samlats in. Inom sjukvård till sjöss finns det 

relativt lite vetenskaplig forskning gjord, vilket innebär att underlaget med rätt hög 

sannolikhet skulle bli otillräckligt för att genomgöra en hel studie på.  Även här likväl som i 
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den genomförda studien skulle de vetenskapliga källorna varit empiriska, vilket innebär att de 

är primärkällor.  

Att bygga upp en studie enbart med hjälp av skriftliga källor hade troligtvis inte förändrat dess 

resultat. Däremot skulle det varit lättare att generalisera och vinkla studien. Att höra 

respondenter personligen, oavsett om det är genom intervjuer eller genom frågeformulär 

skapar en bättre förståelse för ämnet och öppnar upp för en diskussion mellan författarna och 

respondenten. Det är även ett tillfälle att få fram ny och aktuell information inom 

ämnesområdet. Validiteten i studien hade reducerats eftersom ny information inte varit 

tillgänglig samt att data endast samlats in genom redan skrivna artiklar. 

6.2 Förslag till vidare forskning  

Det har under studiens uppbyggnad kommit upp intressanta inriktningar på ämnet sjukvård till 

sjöss inför kommande studenters examensarbeten. Att dela upp kursen Medical Care beroende 

på deltagarens arbetssituation skulle kunna vidareutvecklas med nedanstående 

frågeställningar. 

 Skulle fartygsbefäl bli tryggare och mer förberedda i sin yrkesroll som 

sjukvårdsansvarig ombord om utbildningen Medical Care i Sverige liknade Danmarks 

utbildning i uppdelandet beroende av storlek och fartområde på fartyget? 

 Hur ser skillnaden ut i utfallet av erfaren kunskap beroende på om utbildningen 

Medical Care genomförs med avancerade dockor eller dockor som kompletteras med 

sjukvårdspraktik? 

 Vilket intresse finns det för att de extra moment som utövas i utbildningen Medical 

Care skulle bli internationella krav? 
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