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Abstrakt 
I studien beskrivs hur nautiska befäl upplever att vara sjukvårdsansvarig ombord. På 

varje fartyg finns ett skeppsapotek som innehåller utrustning som kan behövas vid ett 

sjukdomsfall. Det är det nautiska befälets uppgift att kunna hantera utrustningen på ett 

korrekt sätt för att kunna vårda passageraren eller besättningsmedlemmen. Det nautiske 

befälet kan också om det behövs kontakta Tele Medical för rådgivning och ordinering 

av receptbelagt läkemedel. Undersökningen är deskriptiv där det beskrivs och kartläggs 

hur nautiska befäl upplever de situationer de kan komma att ställas inför ute på fartyg. 

Undersökningen genomfördes med en semistrukturerad kvalitativ metod. Åtta nautiska 

befäl deltog i undersökningen. Resultatet av undersökningen visar att ingen av de 

intervjuade nautiska befälen upplevde sig helt trygg som sjukvårdsansvarig. De nautiska 

befälen upplever att stödet som ges genom Tele Medical och andra ombordanställda 

underlättar sjukvårdsansvaret. Nautiska befälen upplever det som betungande att ensam 

ha det delegerade ansvaret som sjukvårdsansvarig. 
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Abstract 
In this thesis, we examine how nautical officer experience the medical responsibility 

aboard. On every vessel, there is a medicine chest that contains medical supply that 

could be needed in case of injury or sickness. It is the nautical officer’s duty to be able 

to handle the equipment to treat the patient in the best way. The nautical officer can if 

needed contact Tele Medical for advice or to get prescribed medicine. It is an 

experience description where the authors aim to examine and survey how nautical 

officers experience the medical situations they might have to confront and take care of 

when aboard. The thesis was performed with a semi structured qualitative method. The 

study consists of interviews with 8 nautical officers. The result of the thesis showed that 

none of the interviewed nautical officers experienced feeling comfortable in the position 

as medical responsibility. The nautical officers experience that the support they get from 

Tele Medical and other persons in the crew aboard as a relief in the medical 

responsibility. The thesis showed that the nautical officers experienced it burdensome to 

be alone with the delegated responsibility as medical officer. 
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Ordlista 

 

Nautiskt befäl  I denna stuide avser det en person som genomgått utbildning 

för att framföra ett fartyg, innehar minst certifikatet 

fartygsbefäl klass V. 

 

Perifer venkateter En infart i venen för injektion av bland annat läkemedel 

 

Refreshkurs En repetitionskurs som här syftar på att Hälso- och 

sjukvårdskursen repeteras vart femte år.  

 

Sjukvårdsansvarig  Befälhavaren eller person ombord som blivit delegerad 

ansvaret för sjukvården, som har ett giltigt Medical Care 

certifikat. 

 

Sjöfartsverket Myndighet med uppgift att verka för en god sjöfart i Sverige 

 

Tele Medical  En organisation som ger råd på distans till svenska fartyg, 

kallas ibland Radiomedical 

 

Förkortningslista 

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System - Radiostation 

ombord med utrustning för att bland annat ropa på andra 

fartyg och skicka nödsignaler 

ILO  International Labour Organization 

JRCC Joint Rescue Co-ordination Center 

SJÖFS Sjöfartsverkets författningssamling 

STCW International Convenion on Standards of Training and 

Watchkeeping for seafarers 

TMAS Tele Medical Advice Services 
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1. Inledning 
Att tjänstgöra på sjön medför att ombordvarande personer är isolerade från extern hjälp 

i motsats till om personerna befinner sig på land. Personerna har inte samma möjlighet 

till akut hjälp som ambulans, brandkår och polis. Ombord finns därför alltid en person 

som är ansvarig för sjukvården. Enligt Sjöfartsverkets författningssamling är det 

fartygets befälhavare men ansvaret kan delegeras till någon ombord som är lämplig för 

uppgiften och har kvalificerad utbildning (SJÖFS 2000:21).  

 

1.1 Bakgrund 

För att erhålla behörighet att tjänstgöra till sjöss ska ett läkarintyg för sjöfolk utfärdas, 

detta har en giltighet på två år med undantag för inre fart eller fiskare då giltigheten är 

fyra år. Det innebär att personer som tjänstgör till sjöss genomgår en allmän 

läkarundersökning, hälsodeklaration och syn- och hörselkontroll, vartannat eller vart 

fjärde år, beroende på fartområde för att säkerställa att personen har tillräckligt god 

hälsa för att tjänstgöra ombord (Transportsyrelsen, 2017). Men trots att en person blivit 

godkänd för tjänstgöring sker oförutsedda händelser ombord och ombordanställda kan 

drabbas av akuta sjukdomar eller skador. En undersökning gjord 2009 av Tele Medical 

visade att under de senaste tio åren har Tele Medical haft i snitt 430 fall per år där fartyg 

har kontaktat JRCC för hjälp av läkare i land. Syftet med undersökningen var att 

kartlägga sjukdoms och olycksfall för ombordanställda och omständigheterna kring 

detta. Studien visade inte någon större förändring över tid gällande antalet olyckor och 

sjukdomsfall men att möjligheten att kommunicera med land har förbättrats avsevärt.  

(Westerlund, Nilsson & Attwall, 2009). 

 

För att underlätta för det nautiska befälet med sjukvårdsansvar ska alla flaggstater enligt 

ILO 164 tillhandahålla kontakt med läkare för medicinsk rådgivning genom en funktion 

kallad Tele Medical Advice Services (TMAS). Tele Medical är en rådgivande funktion 

som finns runt om i världen. Dess syfte är att hjälpa med rådgivning till det nautiske 

befälet med sjukvårdsansvar ombord. Läkaren från Tele Medical ska tala ett 

lättföreståligt språk utan fackliga läkartermer så att det nautiska befälet lätt ska kunna 

förstå vad läkaren avser. Läkaren från Tele Medical ska ha kännedom om 

transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjukvård och apotek på fartyg, 
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vilken utrustning som finns ombord i skeppsapoteket, vilken utbildning det nautiske 

befälet har, JRCC (Joint Rescue Co-ordination Centre) och arbetsmiljön ombord. 

I Sverige tjänstgör dessa läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg 

(Sjöfartsverket, 2014). För att kontakta Tele Medical från fartyget antingen via GMDSS 

(Global Maritime Distress and Safety System) stationen eller på telefon, anropas alltid 

JRCC. JRCC är ett räddningscenter som kan kontakta alla olika resurser som behövs vid 

en räddningsoperation. Kontaktas JRCC för ett sjukdomsfall ombord förmedlas 

kontakten vidare genom operatören till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg där nautiska 

befälet kommer i kontakt med jourhavande läkare som är ansluten till Tele Medical 

(Edman & Snöberg, 2013). 

 

För fartyg som har mer än 100 personer i besättningen och går på internationell resa i 

över tre dygn finns det krav på att ha anställd legitimerad läkare ombord. Fartyg med 

mindre än 100 besättningsmedlemmar har således inget krav att ha legitimerad läkare 

ombord, detta innebär att ett av de nautiska befälen ombord är sjukvårdsansvarig för 

ombordvarande personer (SJÖFS 2000:21). För att vara behörig sjukvårdsansvarig 

måste ett godkänt STCW Manila certifikat erhållas. Certifikatet kräver att det nautiska 

befälet i enlighet med kraven i STCW-koden ska ha kunskap om patienthantering, 

återupplivningstekniker, kontrollering av blödning, förberedelse inför transport, 

hantering av chock och kunna hantera den tillgängliga sjukvårdsutrustningen i 

skeppsapoteket (STCW Including 2010 Manila Amendments).  

 

Certifikatet erhålls genom att gå en kurs som är godkänd av Transportstyrelsen och 

uppfyller de krav som konventionen ställer. Certifikatet är giltigt i fem år och därefter 

måste det nautiska befälet genomgå en refreshkurs för att kunna söka ut ett nytt 

certifikat för nästkommande femårs period. På Sjöfartshögskolan i Kalmar läses kursen 

under tredje året på sjökaptensprogrammet, kursen heter Sjukvård för fartygsbefäl. 

Kursen har ett omfång på fem högskolepoäng vilket i studietid omfattar ungefär 133 

timmar. I kursplanens mål ska studenten kunna beskriva hur suturering utförs, hur en 

perifer venkateter införs, handhavandet av injektioner och veta hur kateterisering 

genomförs. Studenten ska efter avslutat kurs bland annat kunna tillämpa första hjälpen, 

fungera som sjukvårdare ombord, kunna hantera kontakt med Tele Medical och ansvara 

för skeppsapoteket. Kursen består av föreläsningar, laborationer och seminarier. Efter 

godkänd tentamen ska studenten praktisera tre till fyra dagar på en akutmottagning i 
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Sverige för att öva praktiska kunskaper och erhålla mer kunskap om att hantera sjuka 

och skadade patienter (Kursplan 1SÄ41K Linneuniversitetet, 2014). 

 

För att kunna behandla en patient ombord finns ett skeppsapotek där all utrustning och 

läkemedel förvaras. Vilka läkemedel och utrustning som ska finnas baseras på antalet 

besättningsmedlemmar och antalet timmar till närmsta anlöpbara hamn i det fartområde 

fartyget är klassificerat för. Det finns även undantag som gör att fartyget inte behöver ha 

de listade kraven i författningen och kan istället bestämmas i samråd med legitimerad 

läkare. Till sin hjälp har det nautiska befälet en sjukvårdshandbok som ska finnas 

ombord på alla svenska fartyg. En av böckerna som föreslås i Sjöfartsverkets 

författningssamling är International Medical Guide for Ships. Boken omfattar bland 

annat beskrivningar av läkemedel i alfabetisk ordning, administrering av läkemedel, 

olika sjukdomar, symptom på olika sjukdomar och huruvida kontakt med läkare behövs 

för att ordinera läkemedlet (SJÖFS 2000:21 Bilaga C).  

 

Sjöfartsverkets författningssamling behandlar till stor del vård av 

besättningsmedlemmar och skeppsapoteken är utformade därefter. Vad som gäller för 

passagerarfartyg specificeras i 9 kap. 2§ samt i tillägget sid.12. Där beskrivs att ett 

passagerarfartyg ska vara utrustat för att kunna ge nödvändig hjälp till passagerare vid 

akuta sjukdomsfall eller olyckor. Hur fartyget ska vara utrustat bestäms i samråd med 

en läkare, i beslutet ska fartygets fartområde och passagernas förväntade ålder och 

medicinska status uppmärksammas. Som tillägg till övriga åtgärder kan det finnas en 

akutväska ombord som också ska utformas i samråd med läkare. En sådan väska får likt 

stora delar av skeppsapoteket endast användas av eller i samråd med legitimerad läkare.  

 

När det nautiska befälet har en patient oavsett om det är en besättningsmedlem eller 

passagerare finns det krav från sjöfartsverkets författningssamling att upprätthålla 

sekretess för patienten enligt patientsekretesslagen och journalföringslagen (SJÖFS 

2000:21) Informationen om patienten måste förvaras inlåst och oåtkomlig för obehöriga 

personer. Vårdgivaren, det vill säga det nautiske befälet, får endast röja information om 

patienten till anhöriga och andra besättningsmedlemmar om personen utsatts för våld 

eller annat allvarligt. Allt som det nautiska befälet behandlar vid vårdtillfället ska 

införas i journal och ska i enlighet med journalföringslagen behandlas därefter (SFS 

2010:659). 
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1.2 Problemformulering 

I denna studie beskrivs hur det upplevs att vara sjukvårdsansvarigt nautiskt befäl för att 

få en förståelse hur rollen som sjukvårdsansvarig upplevs. Nautiskt befäl med delegerat 

sjukvårdsansvar förväntas kunna hantera den utrustning som finns ombord, utrustning 

som iland hanteras av sjuksköterskor eller läkare som har en längre 

och mer omfattande utbildning. (Palmkvist, 2004). En tidigare studie visar att de finns 

ett samband mellan erfarenhet och att kontinuerligt utföra momentet som till exempel 

att införa en perifer venkateter för att de ska lyckas (Rosén &Torstensson, 2012). 

Sjuksköterskor går en högskoleutbildning om 180 högskolepoäng där bland annat 

moment som införande av perifer venkateter ingår och ett nautiskt befäl går en kurs om 

fem högskolepoäng. Därför är det av intresse att beskriva hur nautiska befäl upplever att 

bli delegerade detta ansvar.   

 

2. Syfte 
Syftet med detta arbete är att beskriva nautiska befäls upplevelser av att vara 

sjukvårdsansvarig till sjöss. 

Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar: 

1. Hur upplever sjukvårdsansvarig tillfällen när de ska utföra praktiska moment 

som till exempel införa perifer venkateter, suturera, ge injektioner? 

2. Hur upplever sjukvårdsansvarig att vårda besättningsmedlemmar i jämförelse 

med passagerare? 

3. Hur upplever sjukvårdsansvarig stödet som finns tillgängligt till exempel från 

Tele Medical eller från andra ombord? 

 

3. Metod  
Undersökningen är deskriptiv vilket innebär att studien beskriver händelser som ägt rum 

ur respondenternas perspektiv, deras upplevelser av händelsen och hur de kände inför 

dem. En deskriptiv undersökning begränsar sig till de områden som vill beskrivas och 

det fokuseras endast på de upplevelserna. Eftersom upplevelserna ska beskrivas 

detaljerat och det ska sökas efter samband mellan respondenternas upplevelser gjordes 

beskrivningen av upplevelserna med hjälp av en kvalitativ semistrukturerad 

intervjustudie. En kvalitativ intervju har en låg strukturering, detta ger intervjupersonen 
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utrymme för att kunna svara ordentligt med sina egna ord. För att kalla det en 

semistrukturerad intervju görs en lista över områden som ska beröras vid intervjun och 

datainsamlingen. Frågorna behöver inte komma i den listade ordningen utan kan tas i 

den ordningen som upplevs logiskt vid intervjutillfället. Syftet med att göra på det viset 

är för att fånga respondentens upplevelser på ett naturligt sätt utan att tvinga fram 

beskrivningar. Det gjordes åtta intervjuer med hjälp av ett underlag där det listats vilka 

områden som ska beröras för att inte intervjuaren ska glömma bort något vid 

intervjutillfället (se bilaga B). Samtliga intervjuer spelades in för att kunna transkriberas 

till analysmetoden (Patel & Davidson, 2011).  

 

I utarbetningen av intervjuguiden genomfördes en provintervju för att öva på 

intervjuteknik och för att säkerställa intervjufrågornas relevans, vilket förespråkas av 

Lantz (2013).  För att inte behöva utesluta någon person som ingick i urvalet 

intervjuades en person som inte passade inom ramarna för urvalet men ändå har 

upplevelser av att vara sjukvårdare. Respondenten i provintervjun fick ta del av och 

godkänna informationsbladet (se bilaga A) och uppgifterna hanterades konfidentiellt. 

Efter genomförd provintervju valdes det att stryka en av fråga i intervjuguiden då den 

inte tillförde något till studien. Övriga intervjufrågor behölls i samma skick som i bilaga 

B. 

 

3.2 Urval 

Urvalet består av åtta svenska nautiska befäl som har blivit delegerade 

sjukvårdarsansvaret ombord. Avgränsningen drogs vid att deltagarna ska ha haft det 

delegerade sjukvårdsansvaret inom de senaste tre åren oavsett flaggstat på fartyget. Tre 

år ansågs som en rimlig tidsperiod för att det nautiska befälet fortfarande ska kunna ha 

händelserna i minnet och kunna beskriva upplevelsen av dem utan att riskera att något 

väsentligt har glömts bort. De nautiska befäl som intervjuades var i varierande åldrar 

och olika lång erfarenhet av tjänstgöring (se bilaga C).  

 

Första kontakten med respondenter gjordes via personer som träffats under studietiden. 

Sen togs kontakten med nya respondenter delvis genom snöbollsmetoden, det vill säga 

att den tidigare respondenten kände någon som sedan kunde kontaktas (Thomsson, 

2010). All kontakt skedde initialt via mail, telefonsamtal eller sms för att sedan 

bestämma tid och plats för intervjuer.  
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3.3 Etik 

Studien förhåller sig till vetenskapsrådets fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentiallitetskravet och nyttjandekravet. Respondenterna har 

genom ett informationsblad (se bilaga A) blivit informerade om studiens syfte och att 

det är frivilligt att deltaga och att deltagandet kan avbrytas när som helst under studiens 

arbetsprocess utan att behöva ange orsak. Samtliga respondenters personliga uppgifter 

har hanterats som konfidentiella och vid transkribering har intervjuerna avidentifieras 

och inspelade intervjuer har destruerats efter att datan har används i analysprocessen. 

Samtliga respondenter har givit samtycke till att deltaga efter att ha läst 

informationsbladet. Således anses de fyra huvudkraven vara uppfyllda 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.4 Analys 

Analysprocessen har utgått ifrån Graneheim och Lundmans metod från 2004. Där 

beskrivs hur proceduren i en kvalitativ innehållsanalys genomförs.  

Grunden för analysen är ett manifest förhållningsätt vilket innebär att studera det 

uppenbara och lämna lite tillåtelse för tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). 

Transkriberingen från intervjuerna läses flera gånger för att skapa en helhetsuppfattning. 

Därefter söker den som analyserar efter ord eller meningar som på något sätt har något 

gemensamt, dessa meningar benämns som meningsbärande enheter. Meningarna 

förkortas sedan ner för att enbart innehålla det mest kärnfulla, förkortningarna benämns 

kondenserade meningsenheter. Ur det kondenserade meningsenheterna plockas det ut  

en kod. Koderna är till för att få överblick om vad analyserna handlar om. Därefter 

jämförs koderna och delas in i huvud- och underkategorier (Graneheim & Lundman 

2004).  

 

Analysmetoden modifieras för att optimera den för just denna undersökning. 

Huvudkategorierna valdes därför i förväg för att motsvara frågeställningarna och fokus 

låg sedan på att hitta meningsbärande enheter till var och en av huvudkategorierna och 

analysera fram de återstående tre kategorierna. Det valdes även att ta med lite av det 

som avviker från frågeställningen men som ändå ansågs intressant i detta sammanhang. 
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Grunden för analysen ser ut som nedan: 

Tabell 1 Analysprocess  

Meningsbärande 
enhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 
 
   

Hade någon bett 
mig suturera idag 
hade jag tvekat 
rejält kan jag 
säga. 

Jag hade tvekat 
rejält vid 
suturering 
idag. 

Suturering En känsla av 
tveksamhet, 
osäkerhet och 
otillräcklig 
kunskap 

Praktiska 
moment 

 

I analysmetoden fokuserades det på att i ovanstående kategorier kunna ta ut det som 

respondenten faktiskt säger. I meningsbärande enhetskolumnen skrivs den 

transkriberade delen av intervjun in. Vidare kondenserades den till en kortare text där 

kärnan i det som respondenten faktiskt säger sorteras ut. Koden beskriver med ett eller 

två ord vad respondenten pratat om. Underkategorin beskriver det som kan förstås ur 

texten när det sätts i ett sammanhang. Huvudkategorin var förbestämd därför blev det i 

underkategorierna som mönster började uppenbara sig och likheter mellan 

respondenternas berättelser kunde sorteras ut (Graneheim & Lundman 2004). 

 

4. Teoretisk referensram 
Att arbeta till sjöss kan innebära att fysisk sjukvårdshjälp inte finns tillgänglig eller att 

det tar lång tid innan hjälp kan komma till fartyget. Tidigare forskning visar att de är 

betungande för ambulans, polis och räddningstjänst personal att bära ansvaret för en 

annan persons liv och att de är en lättnad att få lämna över ansvaret till en mer 

kvalificerad person som har mer kunskap om hur en patient ska hanteras. Studien av 

Elmqvist, Brunt, Fridlund & Ekebergh, (2010) visar att de skapar en osäkerhet att vara 

först på plats och att dessa personer känner oro om vad som kommer att hända och då 

pendlar mellan att känna sig ensam, delad i sina tankar och pressad över att behöva 

försöka hjälpa den skadade (Elmqvist et al, 2010). 

 

Att nautiska befäl med sjukvårdsansvar känner sig osäkra på uppgiften som 

sjukvårdsansvarig har framkommit i en tidigare studie av Falk, (2013). Bland de 

tillfrågade styrmännen svarade hälften att de kände sig otrygga som sjukvårdsansvariga 

och trygghet uppnåddes i huvudsak genom att ha kontakt med Tele Medical. Alla 

tillfrågade i den studien kände att samarbetet med Tele Medical fungerar bra, med några 
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få undantag där språkförbistringar ansågs vara orsaken (Falk, 2013). En ”vårdande 

ensamhet” beskrivs när ambulanssjuksköterskors upplevelse undersöks. Att vid olyckor 

själv behöva utvärdera situationen när det inte finns en läkare nära till hands för 

konsultation. Tillfällen då ambulanskollegan befinner sig i förarhytten och den andre är 

ensam med patienten kan också upplevas svåra då möjligheten att fråga om råd 

försvinner eller inte upplevs lika lättillgänglig (Wireklint Sundstström, 2005). 

 

Sjuksköterskor som kommer först på plats vid en olycka/sjukdomsfall känner ofta en 

svårighet att balansera det ledande arbetet med arbetet med att vårda patienter som är i 

behov. Sjuksköterskorna upplever sig utlämande att lita på varandras kompetens och att 

vid större olyckor tvingas sjuksköterskorna att arbeta ensamna vilket ledde till en känsla 

av bristande kontroll. Studien av Bohman & Stroil (2016) visar att det känns mycket 

betungande och påfrestande att inneha rollen som ledare först på plats och en känsla av 

rädsla för att göra fel framkom i kombination med en känsla av ensamhet. De upplever 

sedan en lättnad över att ytterligare resurser kommer till platsen som underlättar 

sjukvårdsarbetet vilket gjorde att sjukvårdsledare upplever det lättare att ta rollen för att 

skapa kontroll (Bohman & Stroil 2016). 

 

En undersökning där det genomförts semistrukturerade intervjuer med 

ambulanspersonal visar att sjuksköterskorna ofta känner en oro över att hantera 

situationer där det kan uppkomma vårdtillfälle där sjuksköterskan måste vårda en 

person som det finns en  personlig relation till. Sjuksköterskan kan känna att hen kan 

leva in i rollen som exempelvis förälder om det är ett barn som skadat sig eller fått 

någon skjukdom. Det upplevs betungande och sjuksköterskorna får en emotionell 

ställning vid händelsen. Sjuksköterskorna känner även en oro i situationer där kontroll 

saknas och att ställas inför vårdtillfällen som sjuksköterskan inte riktigt känner sig 

bekväm i, vilket resluterar i att sjuksköterskan känner en brist av kontroll (Svensson & 

Fridlund, 2007).  

 

Problematik kring att vårda besättningsmedlemmar som sjukvårdsansvarig har kommit 

upp som en farhåga från ett nautiskt befäl med sjukvårdsansvar i ett tidigare 

examensarbete. Att ge vård i en akut situation till en besättningsmedlem kan göra att 

fokus påverkas negativt hos det sjukvårdsansvariga nautiska befälet (Andersson & 

Granh, 2010). Att känna en patient på en personlig nivå kan vara fördelaktigt då det 
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finns en större kännedom om patientens medicinska historia, sjuksköterskor som bor 

och arbetar på mindre öar upplever detta samtidigt som det finns en oro över att behöva 

behandla en svårt sjuk eller skadad patient som det finns en personlig relation till 

(Svesson, Fridlund, Wångmar & Elmqvist, 2016)  

 

I ett tidigare examensarbete undersöktes skeppsapotekets relevans och respondenterna 

är läkare som arbetar med medicinsk rådgivning genom Tele Medical. Bland de 

tillfrågade läkarna svarade 73% att de anser att nautiska befäl delvis har tillräckliga 

kunskaper inom sjukvård. Större andelen ansåg att nautiska befäl var duktiga på enklare 

moment som att ta vitalparametrar, men att bristen låg i svårare tekniska moment som 

införande av perifer venkateter. Det framkom också att de tillfrågade läkarna undviker 

att ordinera läkemedel som administreras genom perifer venkateter då de var osäkra på 

om de nautiska befälen har tillräcklig kunskap om detta moment och valde om möjligt 

andra alternativ (Lundqvist & Windahl, 2016). Att utföra praktiska moment på ett 

korrekt sätt är nödvändigt för att patienten inte ska uppleva något obehag vid till 

exempel insättning av perifer venkateter. Studier gjorda med sjuksköterskestudenter har 

kunnat påvisa att det finns ett samband mellan hur mycket övning som lagts ner på ett 

specifikt moment och hur lyckat resultatet blir, det kunde påvisas att mer träning gav 

bättre resultat (Ahlin, 2015). 

 

En enkätundersökning har genomförts med 39 aktiva sjuksköterskor om hur de kände 

sig inför sin yrkesroll efter avslutad utbildning. Studien visar att ungefär en tredjedel av 

de som deltog i undersökningen känner sig osäkra på sin yrkeskompetens efter examen. 

Av de som deltog i undersökningen kände sig  41%  osäkra i att hantera medicinsk 

utrustning. Av respondenterna kände sig 82% helt eller delvis oförberedd på att hantera 

oförutsedda situationer och 78% kände sig helt eller delvis oförberedda på att fatta egna 

beslut. Studien visar att det till viss del finns en osäkerhet i att starta sin yrkesroll som 

sjuksköterska efter avslutade studier trots en utbildning som enbart inriktar sig på att 

vårda patienter (Bonasin & Magnusson, 2006).  

 

5. Resultat 
Respondenterna som deltog i studien är bosatta i Sverige men samtliga arbetar inte på 

svenskflaggade fartyg. Deltagarna har varierad erfarenhet av tjänstgöring på fartyg och 

samtliga respondenter är eller har varit nautiskt befäl med sjukvårdsansvar inom de tre 
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senaste åren. Tre av respondenterna har inte ännu genomgått den refreshkurs som måste 

genomföras fem år efter att grundutbildningen genomförts. Det övriga fem 

respondenterna har genomgått en eller flera refreshkurser under sin aktiva yrkestid 

ombord på fartyg. I studien deltog två kvinnor och sex män i åldrarna från 25-45 år se 

bilaga C. 

 

Tabell 2. 

De fyra huvudkategorierna valdes ut i förväg för att svara på studiens frågeställningar. 

Två av frågeställningarna fick varsin huvudkategori och en frågeställning bröts ner till 

två huvudkategorier då denna innehöll fler aspekter att ta hänsyn till. Under 

huvukategorierna identifierades totalt tio underkategorier. Tre underkategorier under de 

två första huvudkategorierna och sedan två vardera till de sistkommande 

huvudkategorierna. Alla meningsbärande enheter från de transkriberade intervjuerna 

som kunde kopplas till någon frågeställning hamnade under den huvudkategori som 

representerde denna.  

Tabell 2 Huvud - och underkategorier 

Huvudkategori 

 

Upplevelse av 
praktiska 
moment 

Upplevelsen av 
att vårda 
passagerare och 
ombordanställda 

Upplevelsen av stödet 
från Tele Medical  

Upplevelsen 
av stödet från 
andra 
ombord 

U
nd

er
ka

te
go

ri
 

Känsla av 
tveksamhet, 
osäkerhet och 
otillräcklig 
kunskap 

Generellt 
jobbigare att 
vårda 
ombordanställda 
än passagerare 

Är lättförståeligt, 
avdramatiserat och 
lättillgängligt 

Fungerar bra, 
men finns 
begränsningar 

Vikten av att 
kontinuerligt öva 
och utföra 

Ombordanställda 
har mer kunskap 
om vad som finns 
att tillgå 

Förbättringsmöjligheter 
finns 

En trygghet 
att vara fler  

Det löser sig om 
situationen kräver 
det 

Bättre koll på 
besättningens 
medicinska 
bakgrund 

  

 
5.1 Upplevelse av praktiska moment 

Under huvudkatergorin praktiska moment framkom det tre underkategorier i analysen 

av intervjumaterialet.  

Känsla av tveksamhet, osäkerhet och otillräcklig kunskap 
Respondenterna upplevde generellt att de kände sig tveksamma till att utföra praktiska 
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moment i samband med sjukdom och olycksfall. Orsaker till att respondenterna känt sig 

osäkra har grundat sig i en känsla av otillräcklig utbildning och ifall de verkligen 

kommer kunna utföra momenten på korrekt sätt.  

 

Jättenervöst är det spontana jag känner och osäkerhet kring om jag faktiskt vet 

exakt hur man ska göra (D). 

 

Kunskapen upplevs som begränsad då sjukvårdskursen är kort i relation till vad som 

förväntas av sjukvårdsansvarig, vilket leder till att sjukvårdsansvarig till exempel avstår 

från att suturera om det inte är absolut nödvändigt, är det på gränsen att det behövs eller 

inte väljer de hellre att låta bli. Att inte ha tillräcklig kunskap med sig ombord är en av 

orsakerna att sjukvårdsansvaret upplevs som betungande. En oro över vilka situationer 

som kan komma att inträffa och vilka praktiska moment som kan tänkas behöva utföras 

har uppstått vid genomgång av utrustning i skeppsapoteket. Oron finns också vid första 

mönstringen efter att ha tjänstgjort på ett fartyg med betydigt mindre skeppsapotek där 

utrustningen hade utökats och blivit mer avancerad men personen i fråga hade samma 

utbildning som tidigare. Osäkerheten kan också uppstå i samband med situationer som 

inträffar mer sällan och som skeppsapoteket inte är utformat utefter.  

 

Jag har backat en gång rejält och då var jag glad att jag hade läkare ombord 

eftersom vår utrustning enligt skeppsapotekslagen är för vuxna och har du då ett 

åtta månaders spädbarn som behöver akut medicinering… (E). 

 

Vikten av att kontinuerligt öva och utföra 
Att inte utföra praktiska moment under en längre tid är en bidragande faktor till att 

respondenterna känner sig osäkra. Moment som såromläggning är en återkommande 

förehavande för sjukvårdsansvarig vilket medför att detta är något sjukvårdsansvarig 

känner sig trygg inför jämfört med andra moment som suturering och införande av 

perifer venkateter.  

 

Idag så skulle jag verkligen verkligen tveka inför det, även bara sätta kateter och 

sticka skulle jag tveka idag för jag har inte gjort det på så länge.. (A) 

 

En anledning till osäkerhet är att respondenterna aldrig fått möjligheten att prova 

momenten tillsammans med en erfaren person vilket medför en känsla av otrygghet när 
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de förväntas  utföra detta på egen hand. Något som hjälper respondenterna att känna sig 

trygga inför praktiska moment är att öva, fem av respondenterna har gått en refreshkurs 

vilket bidrar till en ökad känsla av trygghet då de upplever att kunskapen ökar. Efter att 

ha genomgått refreshkursen flertalet gånger beskrivs en känsla av att äntligen börja 

komma ihåg momenten på ett sätt som känns tillfredställande.  

 

På nått vis kände jag nu sista gången jag gick för bara något år sedan att nu börjar 

jag komma ihåg en del saker av dem här asså de krävdes fyra gånger för att få in 

det i skallen. Men det inte sagt att jag skulle utföra detta på något sätt perfekt men 

jag börjar liksom känna igen mig. (D)   

 

Sjukvårdspraktiken som kommer efter avslutad teoriutbildning bidrar till en ökad 

kunskap och större känsla av säkerhet enligt respondenterna. Att utsättas inför ett 

moment flertalet gånger medför att respondenterna tillslut känner sig bekväma inför 

framtida situationer. En respondent beskrev det som att känna sig starkt motvillig varje 

gång det är dags att vara på sjukvårdspraktik och behöva sätta nålar och likande men 

efter att ha blivit indragen i det till slut känt sig bekväm med det. Trots att 

sjukvårdspraktiken upplevs bra och respondenterna har fått möjlighet att träna på 

praktiska moment upplevs dem som för korta, en känsla av att ytterligare träning behövs 

infinner sig. Respondenterna upplever det som problematiskt att öva på de moment de 

känner osäkerhet över på egen hand. En respondent har varit med om att det övats att 

suturera ombord, men att det stora problemet är att hitta tiden till att hinna göra det. 

Upplevelsen är att tiden läggs mer på inventering av utrustning när det kommer till 

sjukvård då det är det som inspektörer kommer att kontrollera. Det framkom också att 

det upplevs svårt att upprätthålla kunskapen då det inte finns något lämpligt sätt att öva 

vissa moment på, en respondent uttryckte det som att det är svårt att öva att sätta perifer 

venkateter då detta inte är något denne vill utsätta en annan besättningsmedlem för 

enbart i övningssyfte.  

 

Det löser sig om situationen kräver det 
Trots att större delen av respondenterna beskrev det som att de känner sig osäkra och 

tveksamma inför praktiska moment framkom det att i situationer som krävt att sådant 

moment utförs har det alltid löst sig, antingen att sjukvårdsansvarig själv löst situationen 

eller med hjälp av andra besättningsmedlemmar eller ombordvarande personer som ej 

ingår i besättningen. Möjligheten att lämna över till mer kompetent personal som finns 
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under sjukvårdspraktiken finns inte ombord vilket gör att det inte finns något val än att 

lösa situationen. Det beskrivs som att det ligger på befälets bord och då ska det lösas.  

Respondenterna beskriver det som att det inte är säkert att det blir utför helt korrekt, 

 

Hade jag hamnat i den situationen så hade jag väl gjort en pålstek eller någonting. 

(H),  

 

men att förmågan finns att lösa situationen på ett eller annat sätt, även om det möjligtvis 

kommer att ta extra tid för att reda ut hur det ska genomföras.  

 

5.2 Upplevelsen av att vårda besättningsmedlemmar och passagerare 

Under huvudkategorin att vårda besättningsmedlemmar och passagerare uppkom tre 

underkategorier. 

Generellt jobbigare att vårda besättningsmedlemmar än passagerare  
De respondenter som tjänstgjort ombord på passagerarfartyg beskrev deras upplevelse 

som lättare att vårda en passagerare då patienten blir mer anonym och vilket medför att 

det blir lättare att vara professionell i sin roll som sjukvårdsansvarig. Det upplevs också 

att det är mycket vanligare med sjukdom och skadefall där passagerare är inblandade 

vilket gör att detta upplevs enklare att hantera  

 

Det blir en jämn ström av små saker (C). 

 

Samma respondenter beskrev det som betungande att vårda besättningsmedlemmar för 

att en personlig relation till patienten kan finnas. När någon i besättningen blir sjuk eller 

skadad upplevs det som att det tär på besättningen på ett annat sätt än när det handlar 

om en passagerare. Att behöva vidtaga åtgärder för att driften av fartyget ska kunna 

upprätthållas upplevs som jobbigt, det kan handla om att behöva ta ifrån en skadad eller 

sjuk besättningsmedlems nycklar och passerkort inför en evakuering för att en annan ur 

besättningen ska kunna gå in och fylla upp platsen för att verksamheten ska kunna 

fungera. Som sjukvårdsansvarig handlar det inte alltid om att vårda fysiska åkommor 

utan det händer att besättningsmedlemmar behöver någon att tala med om känslor och 

problem som inte alltid syns på utsidan, att vara den som tar emot informationen 

upplevs ibland som något oförberett och oväntat att som nautiskt befäl få ta del av. När 

det kommer till att behandla patienter som är en del av besättningen upplevs det som 

svårare att hålla patientsekretssen, det upplevs som att bli mer låst i vad som kan sägas 
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samtidigt som att inte säga något ökar ryktesspridningen då nyfikenheten blir större när 

någon i besättningen behöver sjukvård än om det är en passagerare.  

Det som upplevs jobbigare vid vårdande av passagerare är att inte få någon uppföljning 

av händelsen efter att patienten har evakuerats vid ett svårare sjukdoms- eller olycksfall. 

De menade på att det hade varit en lättnad att få uppföljning om patienten klarade sig 

och hur eventuell rehabilitering går. För att få ta del av den information måste patienten 

eller dess anhöriga aktivt höra av sig, men det är inte alltid något som sker.  

 

Besättning har mer kunskap om vad som finns att tillgå 
Några av respondenterna upplevde inte någon större skillnad i att vårda passagerare 

eller besättningsmedlemmar, det som istället beskrevs var att besättning vet vilken 

kunskap och utbildning sjukvårdsansvarig har, men också vilken utrustning som finns i 

sjukhytten och vilka möjligheter som finns när det kommer till att hantera sjukdom och 

skadefall ombord. Att den som vårdas har denna insikt underlättar arbetet och leder till 

en enklare hantering. Passagerarna vet inte alltid vad de kan vänta sig av sjukvården och 

tiden det kan ta för att få adekvat hjälp.  

 

Men jag tror inte jag upplever det som någon stor skillnad nä. Det enda är väl att 

passagerare eventuellt kanske har sämre förståelse för dem förutsättningar man har 

(H). 

 

Bättre koll på besättningsmedlemmars medicinska bakgrund 
Trots att det upplevs som mer känslomässigt betungande att vårda 

besättningsmedlemmar uttrycker responterna också fördelar med att ha en relation till 

den som är patient som att tidigare åkommor till exempel högt blodtryck och diabetes, 

samtidigt som regelbunden medicinering också är något som är känt.  

 

Sen har man väl kanske ofta bättre koll på historiken alltså medicinska historiken 

hos skeppskamraterna (F). 

 

Respondenterna beskriver en oro över att passagerare som kommer ombord på fartyget 

kan ha sjukdomar eller vara äldre vilket utgör en större risk att något skall inträffa under 

sjöresan. När det kommer till passagerare ges sällan information om sjukdomar på 

förhand vilket kan göra det svårare eller fördröja tiden innan en första diagnos kan 

ställas.  
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5.3 Stöd från Tele Medical  

Under huvukategorin stöd från telemedical uppkom två underkategorier 
 
Är lättförståeligt, avdramatiserat och lättillgängligt 
Samtliga respondenter svarade i intervjun att de upplevde stödet från Tele Medical som 

mycket bra. De tycker att Tele Medical använder ett lättförståeligt språk och är 

hjälpsamma. Några av respondenterna upplevde också att kontakten med Tele Medical 

kan göra att nervositeten inför situationen som uppstår dämpas så fort det nautiska 

befälet har fått kontakt med läkare från Sahlgrenska.  

 

Jag är nog ganska snabb på att ringa radiomedical för att i alla fall få konfirmerat 

att man har rätt tanke (D) 

 

Det beskrivs att det är skönt att kunna prata på sitt modersmål och att läkarna ifråga inte 

alls är dömande eller ser en som en belastning. En känsla av att de kan hjälpa en komma 

vidare, till exempel vilka parametrar som ska kollas och i vilken ordning olika moment 

ska utföras och att de har en lugnande effekt.  Det upplevs också att ett samtal till Tele 

Medical kan bli bättre och sämre beroende på hur förberedelserna har varit. 

Respondenterna upplever det som att de själva också har en del i hur smidigt samtalet 

kommer att flyta på.  

 

Förbättringsmöjligheter finns 
Trots att respondenterna upplever Tele Medical som något väldigt bra och att få prata 

med en läkare har en lugnande effekt framkommer det att det finns möjligheter till 

förbättring. Framförallt har respondenterna upplevt svårigheter när de bett om att få 

skicka en bild på till exempel ett utslag, något som anses vara svårt att beskriva med 

ord, men fått till svar att detta inte är möjligt att genomföra. Något som anses skulle 

underlätta både sjukvårdsansvaret och kontakten med Tele Medical är att ha en 

videolänk med jourhavande läkare. Detta är något respondenterna tror skulle ha en 

trygghetsskapande effekt då någon ser vad du gör och kan stoppa dig ifall du skulle göra 

fel och ge andra eller ytterligare instuktioner.  
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De uppkom att vid något enstaka fall har Tele Medical inte fungerat efter 

förväntningarna när det nautiska befälet haft annat namn på läkemedel ombord än vad 

som står i författningen på grund av leverantören.  

 

Jag står alltså och läser på asken och hon tror fortfarande inte på mig när jag säger 

vad vi har (F) 

 

Det framkom också att skeppsapoteket upplevs som uråldrigt vilket kan skapa 

problem i kontakten med Tele Medical när de tvingas ordinera läkemedel de inte 

är bekväma med till en patient de inte har kunnat undersöka på egen hand.  

 

Om inte dem känner till läkemedlen eller tycker dem är uråldriga eller svåranvända 

eller svårdoserade så vill ju inte dem använda dem för då finns ju risken att det blir 

ännu värre (E) 

 

Problem kan också uppstå när Tele Medical kontaktas några minuter innan fartyget ska 

avgå. Vid dessa tillfällen har det upplevts som att Tele Medical inte anser att det 

nautiska befälet ska kontakta dem utan istället ringa ambulans. Det blir ett dilemma för 

det nautiska befälet där de måste ta ställning till om de ska ringa ambulans och fartyget 

blir försenat eller om de ska ringa Tele Medical och hoppas på att de ger råd trots att de 

ligger till kaj. Det fanns också önskemål om bättre feedback när det kommer till 

patienter som skickats iland, som sjukvårdsansvarig ombord hamnar sällan den 

informationen på ens bord och det blir svårt att veta vad som kunde förbättrats och vad 

som var bra. 

 

5.4 Stöd från andra ombord 

Under huvudkategorin stöd från andra ombord uppkom två underkategorier. 
 
Fungerar bra, men finns begränsningar  
Reslutatet visar att befälen i den rollen upplevde det som en trygghet att vara fler än en 

person i samband med sjukdoms- eller olycksfall då de ofta upplevs som nervöst då det 

uppkommer. När det kommer till att få hjälp från andra besättningsmedlemmar ombord 

upplever sjukvårdansvarig att det oftast fungerar bra, men att det kan vara svårt att 

motivera delar av besättningen till att vilja lära sig mer och ha ett aktivt deltagande i 

övningar. När andra besättningsmedlemmar visar litet intresse vid övningarna ger det en 
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osäkerhet hos sjukvårdsansvarig ifall dessa kommer vara kapabla att hjälpa till vid ett 

skarpt läge. Det upplevs också som att även ifall alla hjälper till är det inte alltid det 

räcker i alla situationer. Ibland kan det handla om att en evakuering behöver genomföras 

från ett trångt utrymme och att detta med dem resurser som finns ombord är näst intill 

en omöjlig uppgift. Det framkommer också att det kan uppstå problem att få loss folk då 

det är få personer i besättningen, vilket gör att i många fall är besättningsmedlemmarna 

upptagna med andra uppgifter. Ibland kan det handla om att avlasta sjukvårdsansvarig 

från sina andra arbetsuppgifter för att kunna ägna sig åt sjukdomsfallet, till exempel om 

denne har vakt på bryggan när något inträffar, detta upplevs som att det fungerar och det 

har funnits möjlihet att i alla fall för en stund lösa problemet med den skadade eller 

sjuka personen.  

 
En trygghet att vara fler 
Något som upplevs som viktigt är att fler personer ombord har sjukvårdsutbildning, det 

upplevs som att det är större chans att någon har kunskaperna färskt i minnet och det 

sades också vara en fördel om besättningen gått utbildningen på olika ställen då detta 

medför att besättningens samlade kunskap blir bredare.  

 

Det har fungerat, alla som har varit i officiell ställning har ju gått den här 

utbildningen vare sig det är i Sverige, Norge eller i Polen då så har det ju fungerat 

väldigt bra (G).  
 

Det upplevs som att det finns ett gott stöd i de andra befälen ombord och det kan även 

vara besättningsmedlemmarnas olika livserfarenheter som bidrar till att den samlade 

kunskapen ombord breddas vilket medför en ökad trygghetskänsla hos det 

sjukvårdsanvsariga nautiska befälet. 

 

Även fast andra besättningsmedlemmar har sjukvårdsutbildning kan det hända att 

samma problem som nämnts tidigare uppstå att det är svårt att få hjälp från dem i 

svårare situationer då dessa har andra ansvarsuppgifter. Det är vanligtvis enbart de 

nautiska befälen som har sjukvårdsutbildning och dessa försvinner oftast iväg för att 

sköta om andra uppgifter. De som har varit på passagerarfartyg nämner att de ofta tar 

hjälp av passagerare och gör ett utrop i PA-systemet för att snabbt få kontakt med läkare 

eller annan sjukvårdsutbildad person, detta beskrivs som trygghetsingivnade.  
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Det upplevs som en trygghet att ha fler ombord som har kunskap om sjukvård, men det 

framkommer också att det hjälper om någon, oavsett utbilding är med och hjälper till. 

Det kan handla om allt från att trösta ett barn ifall det är en förälder som råkat illa ut 

eller att hjälpa till med enklare moment som att klippa till plåster och handräckning. 

Ibland kan det uppstå hotfulla situationer och att då ha en annan person med sig 

underlättar situationen.  

 
5.5 Övrigt 

Övriga svar som uppkom i intervjuerna som inte är en del av frågeställningen är att en 

del av respondenterna upplever det betungande att inventera sjukhytten då det upplevs 

som en väldigt tidskrävande uppgift och det sällan finns ett standardiserat system för 

just detta. Upplevelsen ombord många fartyg är att det finns olika listor för olika 

styrmän som tycker att just dennes lista är bäst att arbeta i vad det gäller uttag av 

läkemedel och inventering. Några av respondenterna beskrev också att de upplever en 

svårighet att veta vilka läkemedel som ska beställas då läkemedel kan ha olika 

marknadsnamn men ändå ha samma verksamma ämne. Detta har skapat problem då 

vissa fartyg köper läkemedel utomlands och när Tele Medical kontaktats har det 

uppstått diskussion om läkemedlet istället för fokus på patienten som behöver hjälp. 

Det framkom också att en uppdaterad SJÖFS skulle underlätta ansvaret då inventeringar 

och beställningar förhoppningsvis skulle bli mindre tidskrävande.  

 

En uppdaterad SJÖFS helt klart. Att man ser över lite vad det är för mediciner man 

har och hur mycket man ska ha. Jag hade en dialog med någon sakkunnig på 

transportstyrelsen om Stesoliden vi har ombord, man ska ha tio förpackningar 

Stesolid ombord. En i sjukhytten, två per livbåt och en per flotte. Det är helt 

sinnessjukt. (F) 

 
6. Diskussion 
Studiens syfte var att beskriva nautiska befäls upplevelser av att ha sjukvårdsansvar. Det 

undersöktes om nautiska befäl känner sig trygga i rollen som sjukvårdsansvariga och 

om det nautiska befälen upplever att kunskapen är tillräcklig för att utföra de moment 

som förväntas vid sjukvårdstillfällen.  
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6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det nautiska befälen generellt upplever att det uppstår nevositet när 

det kommer till att utföra praktiska moment som instättning av perifer venkateter och att 

en osäkerhet kring om kunskapen är tillräcklig för att utföra momentet på rätt sätt. 

Grunden till detta låg i att respondenterna upplever att de utför momenten allt för sällan 

eller att de aldrig ens fått tillfälle att utöva det tillsammans med en yrkeskunnig person. 

Tidigare studier styrker att kontinuerligt utövade eller självträning främjar kunskaperna 

när det kommer till praktiska moment (Ahlin, 2015). Att det upplevs att nautiska befäl 

brister i sin kunskap när det kommer till praktiska moment har framkommit i tidigare 

studier. Nautiska befäl anses enligt Lundqvist & Windahl (2016) studie vara duktiga på 

praktiska moment som att ta vitalparametrar men brister i sin kunskap gällande svårare 

tekniska moment till exempel införande av perifer venkateter. Resultatet i studien 

styrker den slutsatsen då merparten av deltagarna i studien inte ansåg sig ha tillräcklig 

god kunskap för att utföra de praktiska moment som ofta förväntas av nautiska befäl 

med sjukvårdsansvar. Att nautiska befäl känner nervositet inför att utsättas för 

situationer där de befarar att kunskapsbrist förekommer kan jämföras med att studier 

med sjuksköterskor har visat att 41% känners sig osäkra på att hantera medicinsk 

utrustning (Bonasin & Magnusson, 2006). Det efter att ha genomgått en utbildning 

omfattande 180 högskolepoäng, jämfört med denna studie där respondenterna 

genomgått en sjukvårdskurs om fem högskolepoäng.  

 

I resultatet framkom önskemålet om att de hade varit bra att vara fler ombord som har 

samma sjukvårdsutbildning som de nautiska befälen har. Det upplevs som betungande 

att ibland vara själv ansvarig för sjukvården utan att ha någon att bolla idéer med. 

Studien gjord av Elmqvist et al. (2010) visar också att det skapar en oro när personal i 

land befinner sig först på plats och att personalen från polis, ambulans eller 

räddningstjänst har pendlande tankar mellan ensamhet, och press över att kunna hjälpa 

den skadade/sjuka. Det är inte främmande att anta att de nautiska befälet som är först på 

plats vid en situation ombord upplever liknande känslor. Det nautiske befälet har den 

teoretiska utbildningen från sjökaptensexamen men i en praktisk situation anses det att 

denne kan känna precis likadant som polis- , ambulans-  eller räddningstjänst- 

personalen. Detta styrks även av en studie gjord av Bohman & Stroil (2016) där det 

beskrivs att sjuksköterskor ofta känner en ensamhet och brist av kontroll som ledare och 

sjukvårdare på en olycks/sjukvårdsplats. Det finns likheter med att vara sjukvårdare i 
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ambulans och sjukvårdare ombord i rollen som primär sjukvårdare och sedan att ha en 

ledande roll för till exempel en samaritgrupp ombord. Sjukvårdsansvarig ombord 

upplever förmodligen också en vårdande ensamhet intialt och när det tillkommer 

ytterligare resurser av andra besättningsmedlemmar tros det att känslan av bristande 

kontroll minskar och sjukvårdsansvarig kan gå över till en ledande roll när hjälpt 

tillkommit. 

 

En skillnad är att det nautiska befälet inte utsätts för situationer varje dag, utan kanske 

bara några gånger om året beroende på vilken typ av fartyg personen seglar på. Detta 

kan göra att befälet kanske aldrig kommer till den fasen där befälet känner sig bekväm 

att hantera situationer som kan uppkomma ombord. Eftersom nautiska befäl inte 

koninuerligt utsätts för vårdsituationer kan det upplevas som oroande att själv behöva 

kontrollera situationen och det nautiska befälet måste själv kontrollera en situation som 

hen inte känner sig bekväm i.  

 

I resultatet påtalas betydelsen av att ha möjligheten att rådfråga en annan person oavsett 

om det är en läkare genom Tele Medical eller en besättningsmedlem. Det har varit 

betydande för att skapa trygghet för det nautiska befälet med sjukvårdsansvar. Detta har  

framkommit i tidigare studier där nautiska befäl upplevde en osäkerhet och att denna 

motverkades med hjälp av kontakt med Tele Medical (Falk, 2013). Om möjlighet till att 

få hjälp från en kollega inte finns eller inskränks av någon anledning kan en ”vårdande 

ensamhet” infinna sig (Wireklint Sundstström, 2005). Detta har beskrivits av 

ambulanssjukvårdare i situationer där en kollega blir själv med patienten när den andre 

måste köra ambulansen, liknande situationer beskrivs av respondenter när de blir 

ensamma kvar och ta hand om en patient då de andra sjukvårdsutbildade befälen 

ombord blir upptagna med andra ansvarsuppgifter.  

 

Det framkommer också i resultatet att det ibland kan upplevas som betungande att vårda 

en besättningsmedlem. Befälet kanske har en personlig relation till patienten vilket gör 

det svårare att agera på ett professionellt sätt. Detta har tidigare undersökts och 

respondenterna uppgav att de är svårare att behålla fokus (Andersson, Granh, 2010). 

Detta är något som även sjuksköterskor upplever till viss del då sjuksköterskorna känner 

en oro över att vårda patienter där det kan vara patienter som är vänner eller familj när 

ett larm kommer till ett område där sjuksköterskan bor eller känner någon. Samma 
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upplevelse antas kunna hända för nautiska befäl när informationen om att det är en 

besättningsmedlem som är skadad eller sjuk kommer, vilket skapar den oro som 

beskrivs i studien (Svensson & Fridlund, 2007). 

 

Trots att det upplevs som generellt jobbigare att vårda besättningsmedlemmar 

framkommer det också att det kan underlätta då det är större chans att ha koll på den 

medicinska bakgrunden och det finns kännedom om patienten går på regelbunden 

medicinering. Liknande beskrivs av sjuksköterskor på mindre öar, en fördel ses i att 

känna en patient då det finns kännedom om medicinska bakgrunden, men det beskrivs 

även som en oro över att vara ansvarig över en vän eller närstående när denne är 

allvarligt sjuk eller skadad (Svensson et al, 2016). Det kan även jämföras med 

tillgången till patientjournaler som finns tillgängling för vårdpersonal iland för att skaffa 

sig en helhetsbild om patienten (Lauridsen & Lundqvist, 2008). Ombord finns inte 

tillgång till andra patientjournaler förutom dem som är skrivna av sjukvårdsansvarig 

ombord (SFS 2010:659), och för att få någon typ av bakgrundsinformation som annars 

hade kunnat finnas i patientjournalen krävs det att en relation finns, något som sällan 

finns till passagerare. Att den som vårdas har insikt i det nautiska befälets utbildning 

och förutsättningar har också beskrivits som underlättande. Att vårda en 

besättningsmedlem blir således jobbigare känslomässigt men lättare praktiskt.  

 

Summeras undersökningen framkommer att ingen av de tillfrågade respondenterna 

känner sig uttryckligen trygg med att utföra svårare praktiska moment ombord. Det 

finns ett samband mellan att nautiska befäl som kontinuerlig har patientkontakt känner 

sig till viss del tryggare i somliga moment vid ett sjukvårdstillfälle. Respondenterna 

upplever delvis att de är svårare att behandla en besättningsmedlem i jämförelse med en 

passagerare. Respondenterna tycker även att generellt så fungerar samarbete och 

kommunikationen med Tele Medical bra och de är väldigt hjälpsamma och använder ett 

väldigt enkelt språk för den icke läkarutbildade att förstå. Även fast det generella svaret 

i intervju var att respondenterna upplever att den teoretiska kunskapen är för liten för att 

utföra en del moment ses i analysen ett mönster som visar att erfarenhet och upprepade 

refreshkurser har påverkan på det nautiska befälets upplevelse av att vara 

sjukvårdsansvarig.  
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6.2 Metoddiskussion 

Med tanke på undersökningens syfte ansågs en semistrukturerad intervju metod vara det 

bästa sättet att genomföra datainsamling för en beskrivning av en urvalsgrupps 

upplevelser vid olika situationer. Det som hade kunnats göra bättre under intervjuerna är 

att en av de två som närvarar under intervjun sitter med som åhörare fokuserar på att 

lyssna och att respondenten verkligen svarar på frågan då de är lätt att som 

intervjuperson inte uppfatta att respondenten egentligen inte har svarat på frågan som 

ställts utan tolkat den på ett annat sätt. Att genomföra en ytterligare provintervju på en 

person som ingick i urvalsgruppen hade troligtvis också främjat utarbetningen av 

intervjuguiden, vilket möjligtvis hade resulterat i en bättre utformning av frågorna.   

 

Reliabiliteten  i en studie avser att beskriva om resultatet av studien blir densamma om 

andra författare upprepar studien på en annan grupp nautiska befäl. Reliabiliteten är svår 

att fastställa eftersom det valdes att beskriva upplevelser. Urvalsgruppen anses som 

representativ då samtliga respondenter arbetar eller har arbetat som nautiskt befäl med 

sjukvårdsansvar inom den bestämda tidsramen i urvalskapitlet. Validiteten som 

beskriver vad som har undersökt anses som god då det tydligt framgår hur studien 

genomförts det vill säga av semistrukturerade intervjuer och hur analysprocessen gått 

till beskrivet ovan. Resultatet av undersökningen visar ungefär vad hade förväntats sig 

innan studien påbörjats och det finns många liknande studier inom andra yrkesområden 

då deltagarna i de studierna beskriver en tveksamhet i vissa avseenden inom sitt yrke.  

 

Fler respondenter hade kunnat intervjuats för att få en mer generell upplevelse bland 

nautiska befäl med sjukvårdsansvar. Detta för att kanske ge en mer rättvisande bild av 

hur nautiska befäl upplever sin yrkesroll som nautiskt befäl med sjukvårdsansvar men 

efter åtta intervjuer ansågs undersökningen som mättad. För att få mer data i 

undersökningen är det bättre att göra en kvantitativ undersökning vilket resulterar i att 

fler respondenter ger svar till undersökningen och mer data för analys och bearbetning 

samlas in. Studien är inte tillräckligt omfattande att läsaren kan anta att detta är den 

upplevelse som de flesta nautiska befäl upplever. Det ansågs att det bästa sättet att 

utföra metoden var att träffa respondenterna personligen med ett fysiskt möte med 

anledningen att det tros ge bättre data än att göra intervjun via telefon eller videolänk. 

Detta testades aldrig innan beslutet om att göra personliga intervjuer togs vilket kan ses 

som bristfälligt eftersom författarna egentligen inte vet om de intervjuerna också hade 
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fungerat bra och på så sätt kanske fått fler respondenter i studien. Med videolänk hade 

studien möjligtvis fått fler intervjuer att analysera och undersökningens utbreddhet hade 

inte varit begränsade av ekonomiska anledningar till genomförandet av studien.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att göra liknande studie men att beskriva upplevelsen för 

patienter som blivit vårdade ombord. Studien skulle kunna vara uppbyggd på samma 

sätt som denna med semistrukturerade intervjuer där svaren från respondenterna 

analyseras och förhoppningsvis hittar samband med vad som gör att behandlingen är 

bättre eller sämre på olika fartyg. 
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Bilagor 

Bilaga A 

Informationsblad om deltagande i intervjustudie 
 
Hej,  
Vi heter Maria Olsson och Patrik Tränstad och läser sista terminen på 
sjökaptensprogrammet på Linneuniversitetet i Kalmar. Vi ska skriva ett examensarbete 
med syfte att beskriva nautiska befäls upplevelser av att vara sjukvårdsansvarig ombord. 
Till vår hjälp har vi vår handledare Ingegerd Snöberg, universitetsadjunkt.  
 
För att svara på vårt syfte vill vi genomföra en intervjustudie med personer som har 
erfarenhet av detta. Kriterierna är att man ska ha haft erfarenhet av att vara 
sjukvårdsansvarig inom de tre senaste åren. Det är således inget krav att du i detta nu 
har dessa ansvarsuppgifter i din yrkesbeskrivning.  
 
Tanken är att vi kommer överens om plats och tid för intervjun. För att underlätta 
analyseringen av intervjuerna önskar vi få spela in intervjun, men det är givetvis 
frivilligt.  
 
Du som respondent har möjligheten att avbryta ditt deltagande när som helst i processen 
utan att behöva ange orsak. Informationen du ger oss kommer att hanteras 
konfidentiellt, vilket innebär att intervjuerna kommer transkriberas från 
bandinspelningen och sedan avidentifieras. Det är enbart vi som vet vilka deltagarna i 
studien är.  
 
Om du vill delta i vår studie kan du kontakta oss på följande mailadresser, 
 
Mo222nt@student.lnu.se, pt222dd@student.lnu.se eller ringa på telefonnummer, 
 
073-7580877, 076-6444837 
 
Självklart kan du även kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring 
studien.  
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Maria & Patrik  
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Bilaga B  

INTERVJUGUIDE 
 
Kön:  Ålder: 
Sjötid: 
  
Vilken typ av fartyg har du varit sjukvårdsansvarig på? 
Har du tidigare erfarenheter av sjukvård innan du gick till sjöss? 
 

1. Hur länge har du haft befattningen som sjukvårdsansvarig? 

2. Hur kändes det när du först fick befattning som sjukvårdsansvarig? 

3. Hur känner du inför att utför praktiska moment som till exempel införa Perifer 
Ven kateter? 

 
4. Känner du att dina kunskaper är tillräckliga för att hantera utrustningen i 

skeppsapoteket? 
 

5. Hur upplever du kontakten med Tele Medical? 

6. Hur upplever du stödet från Tele Medical? 

7. Hur upplever du att vårda en skeppskamrat?  

8. Hur fungerar samarbetet med skeppskamrater i situationer där de krävs fler 
personer? 
 

9. Hur upplever du att vårda en passagerare? 

10. Vad upplever du är mest betungande med sjukvårdsansvaret? 

11. Har du varit med om en särskilt svår händelse som sjukvårdsansvarig, kan du 
beskriva den? 

 
12. Gör du något för att upprätthålla dina kunskaper? 

13. Anser du att de räcker med Medical Care refresh var femte år? 

14. Känner du att det finns något som skulle kunna underlätta din befattning som 
sjukvårdsansvarig? 

 
- Kan du utveckla det? 
- Hur menar du då? 
- Du säger att…hur menar du då? 
- På vilket sätt? 
- Hur tänker du då? 
- Har jag förstått dig rätt när du säger? 
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Bilaga C 

Respondent A 
Man 
28 år 
Tankbåt 
Inga passagerare  
Ingen refresh 
2,5år sjukvårdsansvar 
 
Repondent B 
Man 
28 år 
Tank, Kem, Expedition 
Passagerare 
Ingen refresh 
14 månader sjukvårdsansvar 
 
Respondent C 
Kvinna 
43 år 
Passagerarfärja, RoRo, container, bulk 
Passagerare 
Refresh 
4 år sjukvårdsansvar 
 
Respondent D 
Man 
39 år 
Tank, Ropax 
Passagerare 
Refresh 
2,5 år sjukvårdsansvar 
 
Respondent E 
Kvinna 
38 år 
Ropax, HSE 
Passagerae 
Refresh 
14 år sjukvårdsansvar 
 
Respondent F 
Man 
30 år 
RoRo 
Passagerare 
Ingen refresh 
2,5 år sjukvårdsansvar 
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Respondent G 
Man 
44 år 
Specialfartyg, supply, bogserbåt 
Inga passagerare 
Refresh 
4 år sjukvårdsansvar 
 
Respondent H 
Man 
39 år  
Bulk, RoRo 
Passagerare 
Refresh 
8 år sjukvårdsansvar 
 
 

  
 


