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Summary 

Shipping has always been a high-risk occupation. Long voyages, extreme weather 

conditions, illnesses and accidents can affect the crew on board ships. Not only 

are they at greater risk, but sailors are also isolated from the usual channels of 

medical care and assistance available on land. 

On board ships, there are other prerequisites than ashore to provide medical care. 

The availability of medically trained personnel who can adequately assist cannot be 

taken for granted and the possibility of medical care is further hampered when the 

vessels are far out to sea. On board ships, the emergency medical care is 

performed by personnel on board with limited medical education and experience, 

and with limited access to medical devices and medicines. 

The purpose of this study is to describe the conditions that exist on board today 

and compare with the resources that exist in prehospital health care on land. The 

study also intends to analyze and describe the needs on board in order to be able 

to achieve good quality care and to provide consulting doctors ashore with better 

conditions for successful diagnosis and assistance. Proposals for technology and 

solutions will be presented to meet these needs. Furthermore, the study aims to 

produce foundation for a larger application for an innovation project where e.g., 

technology normally used on land is tested and evaluated on ships. 

The results from this study show that there is a need for improvement of several 

parts of healthcare on board. Above all, the ship’s medical chest is outdated and 

needs to be reviewed and modernized. Shipping companies and the officers in 

charge of medical care on board were generally satisfied with the medical advice 

they have access to but expressed a desire to be able to conduct video 

conversations with doctors ashore. Another area that could be developed is the 

opportunity to follow up both the quality of healthcare on board and the medical 

advice received. Here, digital tools for record keeping, diagnostic support and 

communication could be a solution. Another finding was that officers in charge of 

medical care on board sometimes feel insecure about the practical elements that 

are rarely performed and are seldom trained. 

Our conclusion is that future development work should focus mainly on 1) review 

and modernization of the ships’ medical chest, 2) increased repetition of practical 

elements, 3) structured patient documentation that enables follow-up and quality 

assurance of medical support and 4) testing of modern digital communication 

tools to improve medical support. 
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Sammanfattning 

Sjöfart har alltid varit ett högriskyrke. Långa resor, extrema väderförhållanden, 

sjukdomar och olyckor kan påverka besättningen ombord på fartyg. De är inte 

bara utsatta för större risker, sjömän är också isolerade från de vanliga kanalerna 

till medicinsk vård och hjälp som finns tillgänglig på land.  

Ombord på fartyg råder andra förutsättningar än i land för att bedriva sjukvård. 

Tillgången till medicinskt utbildad personal som på ett adekvat sätt kan bistå kan 

inte tas för given och möjligheten till sjukvård försvåras ytterligare när fartygen 

befinner sig långt ut till havs. Ombord på fartyg utförs det akuta/semi-akuta 

medicinska omhändertagandet av personal med begränsad medicinsk utbildning 

och erfarenhet, och dessutom med begränsad tillgång till tekniska hjälpmedel och 

läkemedel. 

Syftet med denna förstudie är att beskriva de förutsättningar som finns ombord 

idag och jämföra med de resurser som finns inom prehospital sjukvård i land. 

Ytterligare avser studien göra en behovsanalys för att beskriva vilket behov som 

finns ombord för att kunna uppnå god kvalitet på vården och för att kunna förse 

rådgivande läkare i land med bättre förutsättningar för framgångsrik 

diagnosticering och vårdrekommendationer. Förslag på teknik och lösningar 

kommer redovisas för att möta dessa behov. Ytterligare syftar förstudien till att ta 

fram ett underlag för en större ansökan till ett projekt där t.ex. delar av tekniken 

som återfinns i land placeras ut på fartyg för att testas och utvärderas under en 

period. 

Resultaten från denna förstudie visar att det finns ett behov av utvecklingsarbete 

inom flera delar av sjukvården ombord. Framför allt är fartygsapoteket föråldrat 

och behöver ses över. Rederier och sjukvårdsansvarig var i huvudsak nöjda med 

den medicinska rådgivningen de har tillgång till men uttryckte en önskan att kunna 

genomföra videosamtal med läkare i land. Ett annat område som skulle kunna 

utvecklas är möjligheten att kunna följa upp och kvalitetssäkra sjukvården ombord 

och den medicinska rådgivningen. Här skulle digitala verktyg för journalföring, 

diagnosstöd och kommunikation kunna vara en lösning. Det framkom också att 

sjukvårdsansvariga ibland känner sig osäkra på de praktiska moment som sällan 

utförs och tränas.  

Vår bedömning är att utvecklingsarbetet framöver bör fokusera på i huvudsak 1) 

översyn och modernisering av fartygsapoteket, 2) utökad repetition av praktiska 

moment för sjukvårdsansvariga, 3) strukturerad patientdokumentation som 

möjliggör uppföljning och kvalitetssäkring av det medicinska stödet och 4) test av 

moderna digitala kommunikationsverktyg för att förbättra det medicinska stödet. 
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1 Inledning 
Denna förstudie beskriver de förutsättningar som finns för att bedriva akut och 

semi-akut sjukvård ombord på svenska fartyg idag. Utrustning och kompetens 

ombord jämförs med de resurser som finns inom prehospital sjukvård i land. 

Studien innefattar en behovsanalys där det beskrivs vilka behov som behöver 

tillgodoses ombord för att kunna uppnå god kvalitet på vården och för att kunna 

förse rådgivande läkare i land med förutsättningar för framgångsrik 

diagnosticering och vårdrekommendationer. Förslag på teknik och lösningar för 

att möta dessa behov redovisas tillsammans med generella utvecklingsområden 

som identifierats. 

2 Bakgrund 
Att arbeta ombord på fartyg skiljer sig i många avseenden från arbeten i land. 

Långa resor, ofta extrema väderförhållanden, sjukdomar och olyckor kan påverka 

besättningen ombord. De är inte bara utsatta för större risker, sjömän är också 

isolerade från de vanliga kanalerna till medicinsk vård och hjälp som finns 

tillgänglig på land. Att bo och vistas i sin arbetsmiljö dygnet runt, som sjömän 

måste, medför i sig också särskilda hälsorisker. Ytterligare har antalet 

besättningsmedlemmar ständigt minskat som en följd av önskan att minska 

omkostnader och ökad nivå av automatisering vilket har lett till en generellt högre 

arbetsbelastning såväl fysiskt som mentalt.  

Ombord på fartyg råder andra förutsättningar än i land och tillgången till 

medicinskt utbildad personal som på ett adekvat sätt kan bistå kan inte tas för 

given. Dessutom försvåras möjligheten till sjukvård ytterligare när fartygen inte 

befinner sig kustnära utan långt ute till havs. Övergripande kan medicinsk vård 

och hjälp delas in i akut/semi-akut samt icke-akut, dvs. sådan vård och hjälp som 

normalt hanteras via primärvård eller företagshälsa. I denna rapport är fokus 

akut/semi-akut vård och hjälp. Ombord på fartyg utförs det akuta/semi-akuta 

medicinska omhändertagandet av personal ombord med begränsad medicinsk 

utbildning och erfarenhet, och dessutom med begränsad tillgång till tekniska 

hjälpmedel och läkemedel. I land är i jämförelse akut/semi-akut medicinsk vård 

oftast aldrig långt borta och möjligheter finns att både via ambulans och 

helikopter ta sig till den drabbade om så behövs. Inom den prehospitala vården i 

land, t.ex. ambulanssjukvård, finns dessutom tillgång till välutbildad och erfaren 

vårdpersonal, avancerad teknik för diagnosticering och möjligheter till kvalificerad 

initial behandling. Ett undantag är kryssningsfartyg där medicinsk kompetens och 

utrustning håller en högre nivå och anpassats för de passagerare/kunder man här 

söker och deras krav på service och trygghet. Även oljeplattformar kan ha mer 

utbildad personal, exempelvis sjuksköterskor. 

I land pågår en intensiv process-, verksamhets- och teknikutveckling inom den 

prehospitala vården, d.v.s. den del av vården, oftast mobil, som sker utanför 

traditionella vårdinrättningar som sjukhus. Ambulanssjukvården är det bästa 

exemplet här. I det akuta omhändertagandet avgörs ofta förutsättningarna för 
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patientens fortsatta vårdinsatser och det är ofta direkt avgörande för vårdutfallet 

vilka insatser som görs, beslut som tas m.m. i ett inledande skede. I syfte att stödja 

detta arbete på olycksplatsen pågår en intensiv teknikutveckling för snabb och 

specifik diagnostisering, monitorering av patientens status och stöd för 

utryckningspersonalen. Under de senaste åren har det även skett en utveckling av 

digitala tjänster inom hälso- och sjukvården där både nya aktörer och ordinarie 

vårdgivare erbjuder videomöten, rådgivning, diagnosstöd och liknande via digitala 

kanaler.  

Det är därför relevant att se över möjligheterna med att nyttja den utveckling som 

sker på land i det medicinska omhändertagandet ombord, inte bara för att öka 

chanserna till att uppnå bättre förutsättningar för rätt vård utan också att 

underlätta för befälen ombord som är ansvariga för den vård som förmedlas. 

Exempel på detta kan vara att identifiera lämpliga sensorer som bättre kan 

diagnosticera akuta sjukdomstillstånd eller IKT-lösningar (Informations- och 

KommunikationsTeknik) som underlättar triagering, dokumentation och 

kommunikation med expert på distans. Förutsättningarna för att införa teknik för 

att inte bara monitorera vitalparametrar utan också skicka via satellit/internet för 

tolkning kommer undersökas.  

Inom sjöfarten har under de senaste åren bedrivits flera stora projekt som syftat 

till att öka digitaliseringsgraden och införandet av flera tjänster som ska göra 

verksamheten mer effektiv, sjösäker och kopplad mot andra delar i 

transportkedjan. Även försök med att utveckla eHälsa ombord har genomförts. 

Inom ramen för EU-projektet Hector 1994 - 1998 gjordes försök med 

satellitbaserat telemedicinstöd ombord på Stena Germanica. Lösningen kopplade 

samman fartyg och Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg. Utöver 

videokonsultation, med möjlighet till fast och rörlig kamera ombord, överfördes 

vitaldata och formulär (Figur 1). 

 

Figur 1. Hector-projektet 

Projektet utvärderas under ett år (1998). Systemet hade då använts vid 22 tillfällen 

och man skattade att 3 helikopterevakueringar avstyrts. Vid tidpunkten var antalet 
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evakueringar cirka 5 per år. Nyttan med lösningen bedömdes av de inblandade 

parterna som stor och försöken fortsatte på frivillig bas ytterligare några år. Flera 

försök gjordes att expandera och permanenta lösningen men trots all positivism 

kunde inte någon hållbar affärsmodell och driftform skapas, och projektet 

avslutades.  

Ett annat likartat försök genomfördes 2005 - 2007 ombord på Ostindiefararen 

Götheborg under dess resa fram och tillbaka till Kina (Figur 2). Fartyget kunde 

här från sin sjukhytt via satellit komma i kontakt med Sahlgrenska 

universitetssjukhuset. Glädjande nog inträffade inga incidenter av den art som 

behövde akut konsultation under resan, men tekniska tester genomfördes. 

 

Figur 2. Ostindiefararen Götheborg (bild från Wikipedia) 

Syftet med denna förstudie är att beskriva de förutsättningar som finns ombord 

idag och jämföra med de resurser som finns inom prehospital sjukvård i land. 

Ytterligare avser studien göra en behovsanalys för att beskriva vilket behov som 

finns ombord för att kunna uppnå god kvalitet på vården och för att kunna förse 

rådgivande läkare i land med bättre förutsättningar för framgångsrik 

diagnosticering och vårdrekommendationer. Förslag på teknik och lösningar 

kommer redovisas för att möta dessa behov. Ytterligare syftar förstudien till att ta 

fram ett underlag för en större ansökan till ett projekt där t.ex. delar av tekniken 

som återfinns i land placeras ut på fartyg för att testas och utvärderas under en 

period. 

3 Metod 
Aktuella nationella och internationella regelverk för sjukvården ombord och 

utbildningskrav för ombordanställda studerades. En litteratursökning 

genomfördes i databaserna SCOPUS och Google Scholar för att hitta 

forskningspublikationer och rapporter inom området. Statistik från svenska 

Telemedical Maritime Assistance Service (TMAS) över sjuk- och olycksfall 

ombord inhämtades för att få en uppfattning om de vanligast förekommande 

fallen. För att få en djupare kunskap om olika aktörers behov och möjligheter 
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genomfördes möten med rederier, TMAS, sjukvårdslärare och ombordanställda 

samt med företag som erbjuder evakuering och hälso- och sjukvårdstjänster till 

fartyg och offshoreindustrin. Rederierna som kontaktades bedriver internationell 

sjöfart med både frakt- och passagerarverksamhet. Kontaktpersonerna som bidrog 

hade olika roller och innefattade bland annat sjösäkerhetschef, 

andrestyrman/sjukvårdsansvarig och VD. 

4 Nuvarande sjukvårdsresurser ombord 
Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjukvård och apotek på 

fartyg (SJÖFS, 2000:21) skall en ombordanställd vid behov få bästa möjliga 

sjukvård ombord. Sjukvården som bedrivs ombord skall vara kostnadsfri för den 

ombordanställde. Sjukvården ombord får dock inte ersätta sjukvårdsinsatser som 

kan göras så snart den ombordanställde kan tas om hand av legitimerad 

sjukvårdspersonal. 

Samråd med en läkare skall ske i varje sjukvårds- eller olycksfallsärende, om det 

inte är uppenbart onödigt. För svenska fartyg används tjänsten Telemedical 

Maritime Assistance Service (TMAS) för medicinsk rådgivning, tidigare och ofta i 

“dagligt tal” fortfarande kallad Radio Medical.  

4.1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjukvård och 

apotek på fartyg 
Befälhavaren är ansvarig för sjukvården ombord. Ett fartyg som regelmässigt 

sysselsätts på internationella resor med mer än tre dygns varaktighet och som har 

minst 100 ombordanställda, skall ha en läkare anställd som besättningsmedlem 

med ansvar för den medicinska behandlingen av de ombordanställda. Ett fartyg 

som inte har en läkare anställd ombord, skall ha en eller flera sjukvårdare i 

besättningen. Uppgiften som sjukvårdare får delegeras till en person som 

befälhavaren bedömer som lämplig för uppgiften. Dessa personer skall, inom 

ramen för sina ordinarie arbeten, sköta sjukvården och administrering av 

läkemedel. De sjukvårdsansvariga ombord tillhör kategorin hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

För ett fartyg med en bruttodräktighet under 500 och som vanligtvis kan nå 

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

gör det möjligt att omedelbart vidta adekvata åtgärder i händelse av olyckor eller 

sjukdomar ombord samt att använda sig av medicinsk rådgivning (Radio Medical). 

För ett fartyg med en bruttodräktighet om 500 och däröver skall sjukvården 

dessutom vara så utformad att det är möjligt att effektivt delta i en samordnad 

verksamhet för medicinsk hjälpinsats åt fartyg till sjöss och att ge sjuka eller 

skadade bästa möjliga vård. Utöver den eller de sjukvårdare som har till uppgift att 

sköta sjukvården ombord, skall en eller flera besättningsmedlemmar ha en 

grundläggande utbildning i sjukvård för att omedelbart kunna vidta effektiva 

åtgärder i händelse av olycka eller sjukdom. Vid en allvarlig somatisk sjukdom, vid 

svåra kroppsskador eller vid en allvarlig psykisk störning skall patienten hållas 
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under kontinuerlig övervakning i enlighet med läkares rekommendation. 

Uppgiften att övervaka en vårdbehövande får endast ges till en person som 

befälhavaren bedömer som lämplig för uppgiften. 

Ett passagerarfartyg skall vara utrustat för att kunna ge nödvändig hjälp åt 

passagerare vid olycksfall eller akuta sjukdomsfall. 

Varje sjukvårdsinsats eller läkemedelsutdelning skall antecknas i en separat journal 

(patientjournal) ombord för varje behandlad person. 

4.2 Utbildning 
Vilken utbildning besättningen ombord har styrs av det internationella regelverket 

International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers (STCW). Samtliga befälhavare ombord ska ha 

genomgått kurs i första hjälpen för sjöbefäl (Medical first aid), med innehåll 

motsvarande lägst de kunskaper som anges i STCW kapitel A-VI/ 4, tabell A-

VI/4-1 (IMO, 2010). 

Den som är ansvarig och handhar sjukvården ombord ska även ha genomgått 

sjukvårdskurs (Medical care) med innehåll som minst motsvarar de krav som ställs 

i STCW kapitel A-VI/4, tabell A-VI/4-2. Kursen ska innehålla den grundläggande 

medicinska baskunskap som krävs för att på ett adekvat sätt kunna omhänderta 

skadade och sjuka ombord på fartyg. Kursen ska ge kunskap om uppkomst, 

symtom samt åtgärder vid vanligt förekommande sjukdomar och akuta skador 

samt en orientering i psykisk ohälsa och kris (WHO, 2007). Praktik på sjukhus 

eller liknande ska om möjligt genomföras. När kursen Medical Care genomförs i 

Sverige praktiserar deltagarna på en akutmottagning. Kursen ska även ge kunskap 

om evakuering av sjuka och skadade går till, samt hur man ska gå tillväga för att få 

medicinsk rådgivning (Radio Medical advice). Även den förebyggande hälso- och 

sjukvårdens betydelse för att skapa en bra arbetsmiljö belyses. Skeppsapotekets 

innehåll och skötsel gås igenom, såväl som handhavandet av läkemedel. Efter en 

godkänd utbildning söks det Medical Care-certifikat som krävs för att få vara 

sjukvårdsansvarig ombord. För att sedan få behålla Medical Care-certifikatet ska 

en repetitionskurs genomföras vart 5:e år (ILO, 1987). 

4.3 Sjukvårdsutrymme 
Beroende på fartygets storlek finns olika bestämmelser för sjukvårdsutrymmets 

utformning och storlek. Gemensamt är dock att sjukvårdsutrymmet ombord skall 

vara beläget, utformat och utrustat på ett lämpligt sätt för att möjliggöra en 

godtagbar sjukvård, övervakning samt förläggningsmöjlighet där sådan är 

föreskriven. Ett sjukvårdsutrymme skall ur utrustningssynpunkt minst innehålla 

följande: 

a) en vårdbrits i behandlingsutrymmet, 

b) en vårdsäng med slingerskydd i sjukförläggningsrummet, 
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c) upphängningsanordningar vid vårdplatsen för medicinsk 

behandlingsutrustning såsom behållare för infusionslösning och utrustning 

för syrgasbehandling, 

d) larmknapp till bryggan vid vårdbrits och vårdsäng, 

e) högtalartelefon till bryggan samt i förekommande fall möjlighet till 

uppkoppling med extern telekommunikation för Radio Medical, 

f) låsbart kylskåp och lämpligt låsbart skåp för förvaring av fartygsapotek och 

journaler, och 

g) tillräcklig belysning vid vårdbrits. 

4.4 Fartygsapotek 
Alla fartyg som omfattas av de regler som upprättats av Internationella 

sjöfartsorganisationen (IMO) och Internationella arbetsorganisationen (ILO) 

måste medföra ett fartygsapotek som regelbundet inspekteras, hålls i gott skick 

och är redo att användas vid behov (ILO, 1987; IMO, 2010; SJÖFS, 2000:21). De 

kvantiteter av läkemedel och medicinsk utrustning som behövs ombord bestäms 

med hänsyn till besättningens storlek och tiden till en anlöpbar hamn. 

Fartygsapoteket innehåller läkemedel som bedömts vara nödvändiga för att 

hantera de vanligast förekommande medicinska nödsituationer som uppstår 

ombord på fartyg, oavsett hur långt det är från land. Ett fartyg som behöver högst 

2 timmar för att nå anlöpbar hamn skall vara utrustat med endast en mindre 

mängd läkemedel och medicinsk utrustning. De nuvarande svenska kraven för 

fartygsapotek beslutades år 2000 och trädde i kraft 1 januari 2001 (SJÖFS 

2000:21).  

Ytterligare läkemedel och medicinsk utrustning kan läggas till via nationella krav 

och efter varje fartygs behov (gäller ej narkotiska preparat). Vissa av de listade 

läkemedlen är receptbelagda men reglerna för detta skiljer sig från land till land. 

Endast befälhavaren eller den person som befälhavaren delegerat 

sjukvårdsuppgifterna till, får ordinera eller lämna ut läkemedel. Flera av de mer 

potenta läkemedlen i fartygsapoteket kräver att patienten har en perifer venkateter 

(PVK). Fartyg med en läkare ombord kan ha ett utökat utbud av läkemedel och 

annan medicinsk utrustning.  

Utöver läkemedel innehåller fartygsapoteket utrustning för återupplivning (dock ej 

hjärtstartare), bandage och sutureringsutrustning, instrument, undersöknings- och 

kontrollinstrument (inklusive manuell blodtrycksmätare), utrustning för injektion, 

vätskeöverföring, punktering och kateterisering, övriga utensilier, 

immobiliseringsutrustning, desinfektion samt litteratur (medicinsk handledning). 

Fartygets befälhavare skall tillse att fartygsapoteket genomgår en fullständig 

översyn en gång per år. 

  



 
 

Lighthouse 2020 11 

5 Medicinskt stöd 
Medicinskt stöd till sjöfarten har en lång historia i Göteborg och kan sägas vara en 

av de första eHälso-tillämpningarna. Redan 1922 införde Sahlgrenska sjukhuset en 

sådan "Radio Medical" tjänst baserad på dåtidens kommunikationsmöjligheter 

t.ex. radiotelegrafi. 

Enligt SJÖFS 2000:21 skall samråd med en läkare ske i varje sjukvårds- eller 

olycksfallsärende, om det inte är uppenbart onödigt. Kontakt med läkare sker via 

s.k. Radio Medical där man kan få kontakt med läkare via telefon dygnet runt och 

har möjlighet att skicka bilder och liknande via e-post för medicinsk rådgivning. 

Om det inte är möjligt att få kontakt med en läkare innan akuta sjukvårdsinsatser 

görs, skall vidtagna åtgärder snarast i efterhand kontrolleras i samråd med en 

läkare. 

Sjöfartsverket utför förmedling av läkarråd till fartyg enligt avtal som tecknats med 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Funktionen, som benämns Tele 

Medical Assistance Service (TMAS), hanteras från Sjö- och flygräddningscentralen 

(JRCC) enligt ILO-konvention 164 och den internationella 

sjöräddningskonventionen. Avtalet ger tillgång till medicinsk rådgivning av särskilt 

utsedda läkare dygnet runt. I hamn får Radio Medical användas endast då man inte 

kan få den hjälp som krävs på annat sätt (Ref SJÖFS 2000:21). 

Svenska fartyg kontaktar svenska Radio Medical (TMAS) oavsett var i världen de 

befinner sig. Radio Medical advice-tjänsten är i grunden samma över hela världen 

men de praktiska lösningarna kan se lite olika ut i olika länder, framför allt 

organisationen kring vilka läkare som ger de medicinska råden. Ett rederi kan ha 

fartyg med olika flagg vilket betyder att de kontaktar olika länders Radio Medical 

från olika fartyg (Avgörs av fartygets flaggstat).  

När ett ärende slussats vidare till TMAS på Sahlgrenska via JRCC besvaras det av 

den läkare som har medicinjouren för dagen. I dagsläget roterar ansvaret mellan 

omkring 60 läkare där vissa har jouren ofta och andra mer sällan. Läkaren som 

besvarar samtalet har i regel möjlighet att ta emot kompletterande material, t.ex. 

bilder via epost och de kan konsultera andra specialister på sjukhuset vid behov. 

De har däremot ingen möjlighet att t.ex. koppla upp ett videosamtal eller se en 

strukturerad patientrapport/sammanställning. 

Läkarens bedömning kan också ligga till grund för beslut om att evakuera en 

patient från fartyg eller inte. Om fartyget befinner sig inom svensk 

räddningsregion leds insatsen av JRCC, i annat fall kontaktas den ansvariga 

nationens räddningscentral för genomförande av insatsen. Sjöfartsverket ansvarar 

för sjuktransport från fartyg. Regionen har dock, som ansvarig 

sjukvårdshuvudman, det samlade ansvaret för att drabbade ska få så bra vård som 

möjligt (SamSAR, 2020). Sverige har genom Sjöfartsverket tecknat 

överenskommelser och fastställt sjöräddningsregioner (SRR) gentemot samtliga 
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grannländer. Avtalen innehåller fastställande av ansvarsområden, så att det alltid 

finns en ansvarig för räddningsinsatsen oavsett var den nödställde befinner sig. 

Sjukfallen journalförs inte med personuppgifter på Sahlgrenska 

universitetssjukhuset när kontakt sker via TMAS, utan registreras endast som 

ärenden med uppgifter om kontaktorsak, symtom, eventuell konsultation med 

specialist, behandlingsråd och uppgifter om evakuering. Vid kontakt finns ett 

kontaktformulär utformat av Sjöfartsverket (se bilaga 1) där väsentliga uppgifter 

kan noteras. Detta kan tillställas TMAS eller användas som samtalsunderlag. Det 

är idag oklart i vilken omfattning formuläret faktiskt används. 

6 Behov ombord 
Behovet av sjukvård ombord avgörs till stor del av typ av fartyg och vilken rutt 

som seglas. Svenska passagerarfartyg seglar oftast inte så långt från land och för 

dessa fartyg är medicinsk evakuering ofta möjlig vid svårare sjukdomsfall. Det 

medför att de inte nödvändigtvis behöver ha utrustning för att kunna genomföra 

medicinska ingrepp ombord, även om risken att det inträffar sjuk- och olycksfall 

är större i och med att fler personer finns ombord. Fraktfartyg däremot, som går 

längre sträckor över öppet hav och som har färre personer ombord,  kan behöva 

utföra ingrepp ombord när evakuering inte är möjlig.   

6.1 Statistik 
Eftersom läkare ska konsulteras i samtliga sjuk- och olycksfall ombord torde 

statistiken från TMAS ge en bra bild av vilka typer av fall som är vanligast ombord 

på svenska fartyg. Det totala antalet ärenden som kom in till TMAS var 395 år 

2019, vilket var 50 färre än 2018 och 80 färre än 2017. Det var fler fall bland 

passagerare (56%) än bland besättning (44%). Av samtliga fall evakuerades 17% 

(24% om man även inkluderar väntande ambulans i hamn). Andelen som 

evakuerades bland ombordanställda var 10% och bland passagerare var 

motsvarande andel 23%. Ungefär tre fjärdedelar av alla ärenden var sjukdomsfall 

(74%) och övriga var kategoriserade som olycksfall (26%). 

Om man tittar närmare på vilka kontaktorsaker som var vanligast kan man se att 

symptom från hud, vävnad och skelett var vanligast, följt av cirkulation, infektion, 

buk, neurologiskt och andning (  
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Tabell 1). Bland de fall som krävde evakuering var kontaktorsaken cirkulation 

vanligast, därefter kom neurologiskt och buk samt hud, vävnad, och skelett, men 

även andning och infektion förekom (  
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Tabell 1).  
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Tabell 1. Statistik från TMAS över kontaktorsaker 2019. 

Kontaktorsak Samtliga ärenden (%) Evakueringar (%) 

Andning 6 10 

Buk 13 18 

Cirkulation 22 36 

Hud, vävnad, skelett 29 15 

Infektion 15 3 

Intoxikation 1 
 

Neurologiskt 9 18 

Ögonskada 1 
 

Öronskada 0 
 

Annat 4 
 

 

Statistiken för år 2020 är starkt påverkad av den minskning i passagerartrafik som 

skett i samband med coronapandemin och det totala antalet ärenden var 239. Det 

var således inte lika stor andel passagerare bland sjuk- och olycksfallen som setts 

de senaste utan 71 % av TMAS-ärendena gällde besättningsmedlemmar och 29 % 

av ärendena gällde passagerare.  

I en artikel från 2016 studerades svenska TMAS patientfall från åren 1997-2012 

bland både ombordanställda och passagerare (Westlund, Attvall, Nilsson, & 

Jensen, 2016). Bland de ombordanställda var de vanligaste fallen symptom från 

mage-tarm (17,3%), följt av muskuloskeletala besvär (16,3%), luftvägar (11,7%), 

ögon (10%), hud (9,7%) samt allmänna och ospecifika symptom (10%). För 

passagerare var de vanligaste fallen allmänna och ospecifika symptom (22,2%), 

kardiovaskulära (16,5%), mage-tarm (15,8%) och muskuloskeletala besvär (13,7%). 

Andelen evakueringar (inkl ambulans i närmaste hamn) var 15% för 

ombordanställda och 39% för passagerare. Andelen olycksfall var 20% för 

ombordanställda och 25% för passagerare. 

6.2 Psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete 
Med tanke på de ombordanställdas krävande arbetsmiljö och långa perioder av att 

både bo och arbeta ombord på fartyg finns ett behov av att arbeta aktivt med både 

den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Olika rederier har olika strategier för 

arbetsmiljöarbetet och det hälsofrämjande arbetet ombord. Vissa är anslutna till 

större internationella initiativ för mental hälsa och förebyggande av olyckor medan 

andra sköter detta i samråd med företagshälsovård och intern HR. En utmaning är 

att rederierna ofta har anställda i flera olika länder och att fartygen har utländsk 
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flagg, vilket gör att svenska förordningar om exempelvis systematiskt 

arbetsmiljöarbete inte gäller. Ytterligare förekommer sk. helpline/support line i 

vissa länder vilket är en tjänst som erbjuds sjömän som vill ringa in till land för att 

få samtala med t.ex. präst eller psykologisk vägledning. Denna service finns dock 

inte i alla länder (saknas i Sverige) men organiseras oftast via 

sjömanskyrkor/sjömansservice eller motsvarande i respektive land.   

7 Kunskapsläget och teknik som finns i land 
Det finns både likheter och olikheter mellan det arbete och den utrustning som 

t.ex. finns i en ambulans och ombord på ett fartyg. Dessutom kan behov och 

kompetensnivå skilja mycket mellan olika typer av fartyg t.ex. kustnära frakt, 

oceangående handelsfartyg och tankers, färjor och kryssningsfartyg.  

Generellt är kompetensnivån betydligt högre i en ambulans där vanligen 

åtminstone en i personalen är sjuksköterska, många gånger med specialitet som 

ambulanssjuksköterska. Det innebär att man kan utföra mer kvalificerad vård och 

behandling och också ha stöd av mer avancerad utrustning, terapier och 

läkemedel. Normalt har en ambulans kvalificerad defibrillator, ibland med pace-

funktion, vitalmonitor (ibland del av defibrillator) för alla väsentliga parametrar 

såsom syremättnad i blodet (SpO2), blodtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens, 

endtidal koldioxid (EtCo2) och elektrokardiogram (EKG) inkl. 12-kanals EKG, 

ibland med tolkning. Vidare kan det finnas bröst/hjärtkompression (t.ex. Lucas), 

ultraljud (än så länge mindre vanligt i Sverige), möjlighet att ge injektioner och 

mäta biomarkörer. I ambulansen finns också kommunikationsmöjligheter av olika 

slag (bl.a. Rakel och 4G mobiltelefoni för samtal och data-överföring). Vidare i 

varierande omfattning och utformning, IT-stöd för dokumentation, beslutsstöd 

och kommunikation av t.ex. EKG och annan information till sjukhus. I begränsad 

omfattning har man börjat med videostöd mot högre medicinsk kompetens i och 

utanför ambulansen.   

I någon mening skulle en stor del av denna utrustning och tjänster rent 

funktionsmässigt kunna överföras till ett fartyg men med största säkerhet stöter 

detta på såväl ekonomiska som kompetensmässiga problem. Istället bör man söka 

lättanvända verktyg som ger mycket värdefull patientinformation till rimlig 

kostnad. Exempel på detta är pulsoximetrar (Pox), automatiska blodtrycksmätare, 

enkla få-kanals EKG-skrivare samt helautomatiska defibrillatorer. Vidare kan 

utrustning för vissa bio-markörer och t.ex. glukosnivå vara av stort värde. 

För att ytterligare höja kvaliteten på den vård som kan erbjudas ombord på fartyg 

är troligen IT-stöd i olika former minst lika viktigt som mät-modaliteter. 

Lösningar som underlättar strukturerad patientbedömning, dokumentation och 

enkel distanskonsultation och filöverföring är sådana exempel. Likaså kan den typ 

av triagerings- och självskattningslösningar, ibland baserade på AI, som nu växer 

fram i snabb takt genom vårdens digitalisering och ett mer digi-fysiskt arbetssätt i 

många vardagssituationer vara till stor nytta. Såväl privata som offentliga aktörer 
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erbjuder och utvecklar här lösningar som kan stötta såväl förslag på egenvård som 

rekommendation till läkarkontakt. 

Som tidigare nämnts skiljer sig kraven och önskemålen åt mellan olika fartygstyper 

och därmed kan möjligheterna att verkligen dra nytta av mer kvalificerad 

utrustning också skilja sig åt. Exempelvis kan kryssningsfartyg ha goda skäl av att 

ha mer kvalificerade verktyg och likaså färjor och oljeriggar. Primärt styr 

kompetens och vilka som finns ombord. 

8 Resultat och diskussion 
De rederier och fartyg som deltog i förstudien var i huvudsak nöjda med de 

resurser de har tillgång till i dagsläget med avseende på medicinsk utrustning och 

medicinskt stöd. Detta bör dock ses i ljuset av att samtliga hade tillgång till 

medicinteknisk utrustning utöver vad som ingår som minimikrav i fartygsapoteket. 

Det finns därför en risk att kvaliteten på sjukvården ombord på fartyg som endast 

har det grundläggande fartygsapoteket är sämre än vad som framgår här och vad 

som kan ses i exempelvis sammanställningar från TMAS. Detta leder till en 

ojämlik vård som är beroende av vilket fartyg man arbetar på. Eftersom det i 

dagsläget inte är möjligt att följa upp om sjukvårdsinsatserna ombord hade önskad 

behandlingseffekt är det svårt att undersöka skillnader i utfallet mellan olika fartyg 

– men även generellt. 

De grundläggande kraven för sjukvården ombord har sett likadana ut sedan många 

år tillbaka och regelverken för fartygsapoteken och sjukvårdsutbildningen för 

ombordanställda är framtagna med de ombordanställdas behov i fokus. Statistiken 

visar dock tydligt att passagerare och besättning har olika behov av sjukvård 

ombord. I samtal med rederier som bedriver passagerartrafik framkom en ökande 

oro för att bli stämda för felbehandling av passagerare. Det lyftes också fram att 

förväntningarna på sjukvården ombord från passagerarnas sida ofta inte stämmer 

överens med de resurser som finns tillgängliga. Det finns möjlighet enligt 

nuvarande föreskrifter att anpassa framför allt fartygsapotekets innehåll utifrån 

varje fartygs behov och rederierna påpekade att passagerarfärjor som går kustnära 

ofta har ett större behov av läkemedel och medicinsk utrustning än vad som ingår 

i minimikraven.   

8.1 Utbildning 
Det har framkommit i tidigare rapporter att vissa sjukvårdsansvariga känner sig 

osäkra kring utförandet av praktiska moment som insättning av PVK och att de 

upplever det som betungande att bära sjukvårdsansvaret ensamma (Olsson & 

Tränstad, 2017). Olycks- eller sjukfall som kräver moment som suturering eller att 

sätta PVK inträffar sällan eller mycket sällan på fartyg med liten besättning och det 

kan därför gå många år mellan tillfällena då dessa färdigheter övas och används.  

Enligt nuvarande regelverk genomförs repetitionskurs var 5:e år men både 

rederier, ombordanställda och sjukvårdslärare har i den här studien föreslagit att 

man ska göra repetitionsutbildning oftare, exempelvis vartannat år. 
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Förutsättningarna för att bedriva patientsäker sjukvård ombord skulle kunna 

förbättras genom att minska intervallet för hur ofta sjukvårdscertifikatet ska 

förnyas. Ett annat alternativ är att lägga till ytterligare obligatorisk sjukhuspraktik 

och/eller sjukvårdsövningar ombord mellan utbildningstillfällena. Även i 

internationella studier har man föreslagit kortare intervall, helst årlig träning, för de 

sjukvårdsansvariga ombord (Vukić, Mulić, Peronja, & Slišković, 2018). 

8.2 Fartygsapoteket 
Innehållet i fartygsapoteket har inte förändrats sedan den nu gällande föreskriften 

trädde i kraft år 2000 och det är därför föråldrat och behöver ses över (Lundqvist 

& Windahl, 2016). Det innehåller flera gamla, omoderna läkemedel som inte 

tillverkas länge. Dessa bör ersättas av nyare läkemedel och även 

administrationssätten behöver ses över. Vissa läkemedel i det nuvarande 

fartygsapoteket kräver PVK och andra bör bara ges under EKG-övervakning, 

vilket försvårar administration ombord då det kan vara svårt för de 

sjukvårdsansvariga att sätta PVK. Om det finns likvärdiga läkemedel som kan ges 

peroralt eller nasalt vore det mer praktiskt. Utrustning för EKG-övervakning ingår 

inte i listan över obligatorisk medicinsk utrustning och det blir i praktiken omöjligt 

för fartyg som inte har denna utrustning att administrera vissa läkemedel. 

Enklare medicinteknisk utrustning som automatisk blodtrycksmätare, 

pulsoximeter, blodsockermätare och digital termometer är lättillgängliga, 

lättanvända och förhållandevis billiga idag. Många fartyg har redan införskaffat 

sådan utrustning på eget initiativ. Detta är ett tydligt förbättringsområde där 

patientsäkerheten skulle kunna öka om sådan utrustning fanns på alla fartyg.  

Vissa rederier har valt att utveckla egna fartygsapotek utifrån sina behov, det gäller 

särskilt passagerarfartyg som går kustnära och där det obligatoriska fartygsapoteket 

är mycket begränsat. Det är exempelvis vanligt att hjärtstartare finns ombord men 

det är inget formellt krav för något av fartygsapoteken. Rederierna uttrycker därför 

att de har tillgång till tillräcklig medicinteknisk utrustning men denna apparatur är 

alltså inte obligatorisk enligt regelverket. Handelsfartyg med mindre besättning har 

sällan allvarliga sjukdoms- eller olycksfall ombord. Det kan därför vara svårt att 

föreställa sig vilka resurser man skulle behöva vid en sådan händelse. Tidigare 

forskning har konkluderat att det mindre fartygsapotek som finns ombord på 

kustnära passagerarfartyg inte är tillräckligt för att hantera allvarliga, livshotande 

tillstånd som trots att de är ovanliga kan förväntas inträffa då och då när ett stort 

antal passagerare transporteras (Vukić et al., 2018). Särskilt nämns utrustning för 

återupplivning och immobilisering, vilket kan vara kritiskt även om fartyget har 

mindre än två timmar till anlöpbar hamn. Man påpekar också att fartygsapotekens 

innehåll inte baseras på vad man kan förväntas hantera ombord utifrån statistik 

över vanligt förekommande fall (Vukić et al., 2018). 
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8.3 Medicinskt stöd 
De rederier vi pratat med inom ramen för studien är generellt nöjda med den 

service som erbjuds idag via TMAS. Ett utvecklingsområde som nämns är att man 

önskar att det fanns möjlighet till videosamtal med läkare. I en studie där man 

använde videosamtal för kommunikation mellan ambulanssjuksköterskor och 

läkare upplevde deltagarna att de kunde göra en säkrare bedömning och hade 

lättare att nå samsyn kring behandling med videokonsultation (Vicente et al., 

2021). Läkarna fick större insyn och förståelse för förutsättningarna att bedriva 

prehospital vård och ansåg att videostödet stärkte diagnostiseringen. 

Kommunikationen med video var avsedd för kommunikation mellan 

sjuksköterska och läkare, inte patient och läkare. Kommunikationen skall därför 

inte jämföras med den som sker t.ex. med Kry eller Min Doktor. I Västra 

Götalandsregionen genomförs just nu ett projekt med videostöd mellan ambulans 

och neurologexpert för att styra akuta patienter till den mest optimala behandling 

och därmed sjukhus. Detta projekt benämnt ViPHS (video stöd i den akuta 

strokekedjan) har ännu inga publikationer men erfarenheterna så här långt är helt i 

linje med studien från Vicente et.al. På samma sätt som i dessa lösningar skulle 

man kunna införa videostöd för sjöfarten där sjukvårdsansvarig ombord 

kommunicerar via video med TMAS för att öka patientsäkerheten.  

Eftersom sjukfallen ombord inte är patienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset 

journalförs inte ärendena med personuppgifter när kontakt sker via TMAS. Det är 

endast om patienten evakueras till en svensk vårdgivare som det upprättas en 

vanlig patientjournal. Eftersom TMAS inte lagrar personuppgifter har journalen 

hos vårdgivaren ingen direkt koppling till de uppgifter som sparas via TMAS. 

Detta medför att det inte går att följa upp hur det gick för patienten efter 

kontakten med TMAS och om de råd som förmedlades via TMAS hade önskad 

effekt. I vissa fall tas uppföljande kontakt med TMAS när patienten behandlas 

ombord men det går inte att följa i dokumentationen enligt de uppgifter vi tagit 

del av. Den här bristen på uppföljning gör att det blir svårt att kvalitetssäkra och 

att bedöma eventuell förbättringspotential för det medicinska stödet. Indirekt 

innebär detta också att det är svårt att mot upphandlande myndighet kräva 

kvalitets- och verksamhetsförbättring utöver den som idag sätts utifrån 

internationella regelverk samt kostnad för att erhålla denna nivå. 

Förbättringsförslag som lyfts fram av ansvariga för TMAS på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset är att införa en egen jourlinje med färre antal läkare för att få 

en högre kvalitet på den medicinska rådgivningen. Som redan nämnts arbetar i 

dagsläget ett 60-tal läkare med detta och vissa har jouren ofta, andra mer sällan. 

Det är vanligt att man har fler jourtillfällen när man börjar gå denna jour och 

sedan glesar det ut mellan tillfällena. De läkare som har jouren sällan riskerar att 

tappa fingertoppskänslan för vad som är möjligt att behandla ombord och när 

evakuering är nödvändig. De uttryckte också en önskan om att när det är möjligt 

och identiteten kan bekräftas, kunna dokumentera ärendena med personuppgifter 
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för att underlätta vid fortsatt behov av vård och även för möjlighet till uppföljning 

av ärenden och därmed kvalitetssäkring. 

Från statistiken över sjuk- och olycksfall som hanterats av TMAS framkommer att 

många av bedömningarna gjorts utifrån vitaldata som samlats in med utrustning 

som inte ingår i grundkraven för fartygsapoteket. I många av anteckningarna 

nämns EKG och Pox men även blodsocker, CRP, Hb och defibrillator nämns i 

enstaka fall.   

9 Utvecklingsområden och fortsatta studier 
Slutsatsen av denna kartläggning är att det finns ett antal förbättringsområden 

kring sjukvården ombord. Ett hinder för utvecklingsarbete som identifierats är 

den kombination av internationella och nationella regelverk som tillämpas. En 

uppdatering av nationella regelverk får endast genomslag för svenskflaggade fartyg 

och inte samtliga fartyg hos ett svenskt rederi eller samtliga svenska sjömän. Det 

finns också ekonomiska hinder för att höja minimikraven på fartygsapoteken och 

den medicinska rådgivning som erbjuds, både från myndigheternas och 

rederiernas sida. Vår bedömning är att utvecklingsarbete framöver bör fokusera på 

i huvudsak  

1) översyn och modernisering av fartygsapoteket,  
2) utökad repetition av praktiska moment för sjukvårdsansvariga,  
3) strukturerad patientdokumentation som möjliggör uppföljning och 

kvalitetssäkring av TMAS och  
4) test av moderna digitala kommunikationsverktyg för att förbättra det 

medicinska stödet.  

Punkt 1 och 2 lämpar sig inte för vidare innovationsprojekt utan kräver att 

utvecklingsarbete sker hos ansvarig myndighet. Här rekommenderas dock att 

ansvariga för TMAS, representanter från rederier samt ansvariga för 

sjukvårdsutbildningen konsulteras för att dra nytta av deras erfarenheter och 

säkerställa att behoven ombord tillgodoses. För punkt 3 och 4 skulle ett 

innovationsprojekt passa, med en demonstrator enligt nedan där 

patientdokumentation, diagnosstöd och kommunikation med läkarstöd i land 

integreras i en digital applikation. 

9.1 Demonstrator AMedAS 
Ett förslag till fortsättning på denna förstudie är ett innovationsprojekt med syfte 

att utforma och i begränsad skala testa och utvärdera en demonstrator, AMedAS 

(App for Medical Assistance at Sea). Under arbetet med denna rapport har det 

framkommit ett intresse hos flera intressenter av att vilja testa en modern men 

"enkel" lösning för att bättre kunna stötta såväl lokal bedömning och triagering 

ombord som kommunikation och informationsdelning med medicinsk expertis på 

distans, typiskt TMAS, när sådant behov uppträder. Genom att basera lösningen 

på internet, molnteknologi och konfigurerbara appar på fartyg respektive 

medicinsk expert är detta fullt möjligt till en rimlig kostnad både för utveckling 
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och senare drift. Upplägget möjliggör inkludering av betaltjänster/lösningar på 

olika nivå och av olika slag för att på sikt kunna hantera drift, utveckling och 

underhåll, men också "free of charge" former.  

Lösningen erbjuder skalbarhet samt möjlighet att välja olika "mottagare" vid 

konsultation. Den säkerställer även kraven på reglerad 

dokumentation/journalföring. Utöver distanskonsultation kan appen användas 

lokalt för första bedömning och utvärdering av behov av extern support eller om 

"egenvård" ombord är förstahandsalternativet. För att möjliggöra detta innehåller 

mappen s.k. "symptomchecker" och triagebot, vilka även automatiskt överför data 

till t.ex. Sjöfartsverkets formulär för dokumentation. Det strukturerade arbetssättet 

ökar möjligheterna till gott medicinskt handläggande samt kvalitetssäkring och 

uppföljning. Projektgruppen har kontakt med företag som är villiga att upplåta 

symptomchecker/triagebot till en demonstrator.  

För att underlätta distanskonsultation finns bild och videoöverföring samt 

videokonferens integrerat i lösningen. Inledningsvis hanteras inga vitaldata direkt 

av appen utan mätvärden matas in manuellt i formulär. Detta förenklar 

handhavandet signifikant samt minskar kraven på att styra upp kompatibla externa 

lösningar eller med appen integrerade interna sådana. Information som t.ex. EKG 

utskrifter får vid behov fotograferas och skickas som bild. En skiss av den tänkta 

lösningen finns nedan (Figur 3). 

 

Figur 3. Beskrivning av komponenterna i AMedAS (App for Medical Assistance at Sea). 
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