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Enkla åtgärder kan minska risken för smitta ombord 
Ju mer kontakt det är mellan far-
tyg och land desto större är risken  
att coronasmitta kommer ombord. 
Men det finns åtgärder att vidta 
för att öka smittskyddet, som att 
använda pappershanddukar, hålla 
möten ute på däck och vara nog-
grann med handhygienen. 

Coronapandemin har slagit hårt mot sjö-
farten. Framför allt inom färjetrafiken 
där flera fartyg lagts upp eller ställt om 
till enbart godstrafik med mängder av 
varsel och permitteringar som följd. Också 
lastsegmenten har drabbats med vikande 
frakter och problem med av- och på-
mönstringar. På fartygen skapar det här 
en oro för jobben och framtiden, men det 
finns också en rädsla för att smittan ska 
komma ombord. En av dem som märker 
av den här oron är Andreas Hein, läkare 
på Sahlgrenska universitetssjukhuset i 
Göteborg. Han är medicinskt ansvarig 
vid TMAS (Telemedical advice services) 
som bistår sjöfarten med medicinsk råd-
givning på distans. 

– Vi får en del samtal från oroliga be-
sättningsmedlemmar som undrar vad de 
ska göra när någon drabbas av feber och 
symptom i luftvägarna, säger han. Men vi 
ger samma rekommendationer till dem 
som gäller för patienter iland, att isolera 
sig om det går och ta det lugnt. Blir man 
sämre, framför allt med andningssvårig-
heter, bör man snabbt uppsöka sjukvård. 
Sedan pandemin startade har det rappor-
terats om flera fartyg som drabbats av 
covid-19. Mest uppmärksamhet har det 
varit kring de internationella kryssnings-
fartygen med ett stort antal insjuknande 
och även en del dödsfall. Men det finns 

åtgärder att vidta för att minska risken för 
smitta ombord. Det säger David Edberg, 
akutläkare på Varbergs 
sjukhus som arbetar med 
covid-19 patienter, och 
också ingått i sjukvårds-
teamet på Ostindiefara-
ren Götheborg II under 
hennes jungfrufärd. 

Kan smitta via föremål
– Allra viktigast för att undvika smitta är 
god handhygien, säger han. Att tvätta 
händerna ordentligt, framför allt före och 
efter måltider, hjälper mycket. Viruset är 
också mycket känsligt för handsprit så 
har man tillgång till det ombord är det 
väldigt bra att använda. 

David Edberg rekommenderar att i 
möjligaste mån undvika fysisk kontakt 
under tiden ombord. I de fall där möten 

med utomstående är nödvändiga, som 
med lotsar, agenter, hamnstatsföreträdare 

och andra, minskar 
smittorisken betydligt 
genom att avstå att ta i 
hand och hålla avstånd. 

– Viruset är en dropp- 
smitta som sprids när 

man hostar, nyser eller spottar. Men 
droppar som kommer ur munnen landar 
ganska snabbt och håller man det rekom-
menderade avståndet på två meter kan 
man vara ganska säker, säger David Ed-
berg. 

Virusets förmåga att överleva utanför 
kroppen är fortfarande inte klarlagd, men 
forskning tyder på att man kan smittas 
genom att ta i föremål som blivit utsatta 
för det nya coronaviruset. Folkhälsomyn-
digheten hänvisar på sin hemsida till en 
studie som genomförts inom vården och 

» Allra viktigast för 

att undvika smitta  

är god handhygien «

Covid-19 är ett av sju coronavirus som smittar mellan djur och människor. Foto: iStock.
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som visar att det finns spår av viruset på 
ytor och föremål i de lokaler där covid-19- 
patienter hålls isolerade. Däremot räcker 
det inte med att få viruset på huden för att 
bli sjuk. 

– Nej, man smittas först när viruset kom-
mer in i kroppen via slemhinnorna, säger 
David Edberg. Därför ska man undvika att 
peta sig i munnen ögonen eller i näsan 
utan att först noggrant tvättat händerna. 

Normala städrutiner räcker
Att lägga tid på att rengöra ytor ombord 
efter att lots eller andra utomstående varit 
ombord, är han dock tveksam till. Han 
menar att varje arbetsinsats och åtgärd 
måste vägas mot en eventuell vinst.

– Att följa normala städrutiner bör räcka, 
säger han. Däremot kan det löna sig att 
torka av ytor som många är och petar på 
som knappar, kikare och handtag. Att i 
den mån det går hålla möten ute på däck 
istället för inne i fartyget kan också minska 
risken för smittspridning. 

En annan försiktighetsåtgärd som kan 
ge effekt, enligt David Edberg, är att byta 
ut tyghanddukar på gemensamma tvätt-
ställen mot pappershanddukar. Man bör 
även hålla avstånd till varandra i dagrum 

och i mässar. När det gäller måltider 
finns det inga uppgifter om att någon ska 
ha blivit smittad genom att äta mat eller 
dricka vatten. Det ska även gå bra att ser-
vera mat i bufféform, så länge säkerhets-
avståndet i matkön hålls. 

– Man ska också vara extra noga med 
handhygienen i samband med måltider 
och tvätta händerna före och efter maten, 
säger David Edberg. 

När det gäller av- och påmönstringar un-
der coronapandemin har rederierna valt 
olika lösningar. En del har stoppat dem 
helt medan andra fortsätter att genomföra 
besättningsbyten, även om det kräver en 
del planering och anpassning. David Ed-
berg är försiktig med att uttala sig om hu-
ruvida besättningsbyten bör genomföras 
eller inte, men menar att ett totalstopp 
bara kan vara en kortsiktig lösning. 

– Man bör fråga sig om det är en rimlig 
åtgärd att inte låta personalen åka hem. 
De kan inte vara ombord hur länge som 
helst och kanske är det bättre att istället 
göra det man kan för att minska risken 
för smittspridning ombord. 
 

Linda Sundgren

David Edberg är akutläkare i på Varbergs sjukhus och arbetar nu med svårt coronasjuka patienter. 

Han ingick även i sjukvårdsteamet på Ostindiefararen Götheborg II under hennes jungfrufärd.

De flesta som smittas av covid-19 
får endast mildare symptom, men 
bland de som blir allvarligt sjuka 
har forskarna identifierat flera risk-
faktorer. Dessa är: 

• Hög ålder, över 70 år
• Högt blodtryck
• Hjärt- och kärlsjukdom
• Lungsjukdom (ej astma)
• Kraftig fetma 
• Diabetes

Utöver dessa riskfaktorer är det 
möjligt att personer med sjukdom 
eller medicinsk behandling som på- 
verkar immunförsvaret kan ha ökad 
risk att bli allvarligt sjuk. I vissa studier 
har rökare varit överrepresenterade 
bland de som blir svårt sjuka i covid- 
19, men kvalitén på de undersök-
ningarna är osäker och antalet stu-
dier få. Kunskapen om gravida och 
covid-19 är mycket begränsad.

Riskfaktorer

Coronavirus: De flesta coronavirus 
finns hos olika djurarter, men det är 
endast sju av dem som smittar mellan 
djur och människor. Fyra av dessa är 
vanliga hos människor och orsakar 
förkylningar. I slutet av 2019 upp-
täcktes covid-19 - som är ett nytt co-
ronavirus - i Kina. 

Säsongsinfluensa jämfört med co-

vid-19: De båda åkommorna liknar 
varandra på många sätt och ger lik-
nande symptom. De allra flesta som 
smittas får endast lindriga symptom, 
men en liten grupp blir mycket dåliga 
och dödsfall förekommer för både 
säsongsinfluensa och covid-19. Men 
covid-19 drabbar betydligt fler i en 
befolkning där den sprider sig. Den 
snabba och breda smittspridningen 
beror på att ingen i befolkningen hun-
nit utveckla immunitet mot denna 
nya virusvariant. Därför blir fler sjuka 
och fler behöver sjukhusvård än när 
säsongsinfluensorna kommer. 

Symptom: Hosta, feber, andnings-
besvär, snuva, nästäppa, halsont, hu-
vudvärk, illamående, muskel- och led-
värk. Även diarré förekommer. Det är 
också ganska vanligt att man under 
en tid förlorar lukt- och smaksinne.

Inkubationstid: Det kan ta mellan två 
och fjorton dagar från smittotillfället 
tills man insjuknar i covid-19. De flesta 
smittade blir dåliga efter fem dagar.
 
Sjukdomsförlopp: Majoriteten av de 
som insjuknar får lindriga symptom 
som feber och hosta och tillfrisknar 
inom ett par veckor. Allvarligt sjuka får 
andningssvårigheter med snabb and-
ning och låg syresättning av blodet och 
kan behöva intensivvård i respirator. 
En majoritet av dem som insjuknar blir 
friska igen. Enligt internationella stu-
dier avlider en till två procent. Den siff-
ran kan dock i verkligheten vara lägre 
eftersom alla smittade inte är kända av 
myndigheterna.

Personligt skydd. Användning av 
munskydd utanför vården rekommen-
deras inte i vanliga situationer. Istället 
ska man hålla social distans, både 
inom- och utomhus, och vara noga med 
att tvätta händerna. Undvik att peta i 
munnen, ögon eller näsa. Hosta och 
nys i armvecket. Använd handsprit.

Källa Folkhälsomyndigheten

Om covid-19
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Endast hjärtkompressioner ska användas vid 

hjärt- och lungräddningsinsatser under 

coronapandemin. 

Det har blivit krångligt att få tag i nya mediciner när besättningsbyten stoppas.

Nya rutiner vid hjärt- och lungräddning 

Mediciner tryter när besättningsbyten stoppas 

Hjärtkompressioner utan inblås och 
att inte lägga ansiktet intill någons 
mun för att leta efter tecken på 
andning. Med anledning av co-
vid-19 har Svenska rådet för hjärt- 
och lungräddning tillfälligt föränd-
rat sina rekommendationer.

Under många år har rekommendationerna 
vid hjärt- och lungräddning varit att varva 
kompressioner med att blåsa in syre i mun-
nen på den drabbade. Men på grund av den 
pågående pandemin har rutinerna ändrats. 

– Nu är rekommendationen att man en-
bart ska genomföra hjärtkompressioner, 
säger David Edberg, akutläkare vid Var-
bergs sjukhus. Att använda mask vid inblås 
skyddar inte mot smitta eftersom mas-

kerna inte innehåller något virusfilter. 
En annan förändring i rekommendatio-

nerna är att man vid hjärtstopp inte längre 
ska lägga huvudet mot munnen på den 
drabbade för att lyssna efter andningen. 
Istället ska man nöja sig med att kontrol-
lera förekomsten av andra livstecken, som 
att prata med den drabbade och skaka lätt 
på axlarna. 

– Det är inte omöjligt att de här rekom-
mendationerna kommer att kvarstå även 
efter covid-19 eftersom man redan före 
pandemin noterat en viss osäkerhet kring 
hur stor nytta inblåsningar gör. Kompres-
sioner vet man däremot har en positiv  
effekt, säger David Edberg. 

Linda Sundgren, text och bild

Pausade av- och påmönstringar har 
bland annat lett till att ombord- 
anställda börjar få slut på sina per-
sonliga mediciner. På Wallenius Lines 
är man medvetna om problemen, 
men säger att man löser det via 
agenterna i hamnarna. 

Coronapandemin har lett till att ett stort 
antal sjömän blivit kvar ombord betydligt 
längre än planerat sedan vissa rederier 
stoppat sina besättningsbyten. Nu börjar 
en del sjömän få slut på sina personliga 
mediciner.

– De hör av sig till oss och frågar om vi 
kan skriva ut nya recept, men det fungerar 
tyvärr inte, säger Andreas Hein medicinskt 
ansvarig läkare på TMAS (Tele medical 
assistance service, tidigare Radio medi-
cal) vid Sahlgrenska universitetssjukhu-
set i Göteborg. Att vi skulle skriva ut ett 
recept till en filippinsk sjöman som vill 
hämta ut mediciner på ett apotek i exem-
pelvis Frankrike, skulle det apoteket ald-
rig acceptera. 

De mediciner som nu börjar ta slut, sä-
ger Andreas Hein, är sådant som blod-
trycksmediciner, diabetestabletter med 
mera. Effekterna av upphörd medicinering 
varierar beroende på åkomma. 

– Om man avstår blodtrycksmediciner 
under en begränsad tid kommer det inte 
att hända något akut. Diabetestabletter är 
mer kritiska och det vi kan göra där är att 
rekommendera personen i fråga äta min-
dre socker och röra på sig mer tills det går 
att ordna nya mediciner, säger han. 

Ett av de rederier som inte kunnat genom-

föra ordinarie besättningsbyten sedan 
pandemin bröt ut är Wallenius Lines.  
Rederiets DP, Peter Jodin, säger att de hit-
tills endast haft enstaka 
fall med medicin som tagit 
slut och att man vid samt-
liga tillfällen kunnat ord-
na fram nya läkemedel. 

– Vi tar det via agenter-
na i hamnarna. I vissa län-
der är de här medicinerna 
inte receptbelagda och går att köpa i vanliga 
butiker, men även i de fall där recept behö-
ver förnyas har agenterna kunnat hjälpa till. 
Än så länge har vi bara haft enstaka fall, 
men ju längre tiden går desto större blir ris-
ken att fler får den här typen av bekymmer 
även om vi kommer att lösa det då också. 

På grund av stängda gränser och kraftigt 
begränsad flygtrafik har Wallenius haft av- 
och påmönstringsstopp sedan mitten av 

mars.
– Men vid särskilda be-

hov, som egen sjukdom 
eller familjeskäl, ordnar 
vi med besättningsbyten, 
säger Peter Jodin. När vi 
kan återgå till våra ordi-
narie besättningsbyten 

vet vi inte, det beror på hur det här utveck-
las. Men vi har fortlöpande kontakt med 
våra besättningar och försöker peppa och 
stödja dem så mycket vi kan och än så länge 
råder good spirit på fartygen. 

Linda Sundgren, text och bild

» Effekterna av  

att medicineringen 

upphör varierar 

efter åkomma «
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Underlätta arbetsmiljöarbetet med SAN!
Beställ via mail: info@san-nytt.se eller san-nytt.se

ARBETSMILJÖUTBILDNING 

Bättre arbetsmiljö till sjöss är en interaktiv utbild-

ning. Den vänder sig i första hand till dig som 

arbetar ombord på svenskflaggade fartyg, men 
alla som är involverade i arbetsmiljöarbete på 

fartyg kan med fördel genomföra utbildningen. 
Innehållet är baserat på Arbetsmiljöhand-boken 

för sjöfarten.

ARBETSMILJÖBLOCK 
Arbetsmiljöblocket hjälper till i det dagliga syste-
matiska arbetsmiljöarbetet ombord.   

När olyckan är framme eller brister uppdagas 
tar du enkelt fram blocket och gör en notering.  

Det är litet och behändigt och får lätt plats i fick-

an på arbetskläderna. 

ARBETSMILJÖHANDBOKEN 
Med handbokens hjälp blir det enklare att hålla 

reda på vad lagar och regler kräver av arbets-

miljön ombord. Den kan också fungera som 

ett arbetsmaterial vid exempelvis skyddskom-

mitté-möten. Arbetsmiljöhandboken för sjöfar-

ten finns digitalt eller att ladda ner som pdf på 
SAN:s hemsida.

~ SAN HAR ORDET ~

”I kriser som denna är det lätt att glömma  
bort det löpande arbetsmiljöarbetet”

Coronapandemin slog till med full styrka 
tidigare i våras och som följd av detta har 
väldigt många sjömän varslats och sagts 
upp eller korttidspermitterats. Frågorna 
är många: Kommer jag kunna behålla mitt 
arbete? Hur drabbas min ekonomi när jag 
permitteras? Kommer jag att träffa mina 
kollegor på min arbetsplats igen? I kriser 
som denna är det lätt att glömma bort det 
löpande arbetsmiljöar-
betet och i det tysta fro-
das ofta den psykiska 
ohälsan. 

Om man tidigt gjort 
sin läxa och genomfört 
riskbedömningar och 
upprättat rutiner för li-
kande scenarion har 
man ett bra försprång, 
annars är det hög tid 
att börja nu. Förutom 
den direkta smittrisken med covid-19 är 
det en mängd andra riskfaktorer som be-
höver omhändertas. Som exempelvis hur 
pågående rehabiliteringar ska hanteras. 
Eller hur anställda som saknar ett socialt 
skyddsnät påverkas av att vara hemma 
länge. För de uppsagda arbetstagarna kan 
det handla om stress på grund av ovissheten 
inför framtiden. I vissa familjer förlorar 
man kanske hela sin inkomst och alla har 
inte rätt till en inkomstbaserad a-kassa. 

Redarna erbjuder ofta hjälp för anställda 
som mår dåligt via företagshälsovården. 
Till det kan arbetsförmedlingen och trygg-
hetsfonden bidra med stöd till uppsagda 
som behöver ställa om. I dessa tider kan 
det också vara svårare att upptäcka om 
anställda mår dåligt eftersom man inte 
naturligt vistas på sin arbetsplats. Då be-
hövs sannolikt mer aktiva uppsökande åt-
gärder från arbetsgivarnas sida. Kanske 

kan man bjuda in till ett frukostmöte över 
video eller telefon och berätta hur läget 
ser ut och vilka åtgärder och stödresurser 
som finns att tillgå. Arbetsgivaren eller 
chefen kanske bör hålla regelbunden kon-
takt med de anställda och stämma av hur 
de mår och hur vardagen ser ut. Det kan 
också vara bra att ha kortare webutbild-
ningar eller göra undersökningar om  

den sociala och organi-
satoriska arbetsmiljön. 
Trots att man är permit-
terad kan man använda 
kvarvarande arbetstid 
till vidareutbildning in- 
om exempelvis arbets-
miljöområdet.

Sannolikt uppdagas 
detta först när den an-
ställde ska tillbaka till 
arbetet. Även här är det 

bra vara vaksam och sätta in stödresurser 
snabbt så att anställda kan få rehabilite-
ring och vård.

På respektive facklig organisations 
hemsida finns väldigt mycket information 
just nu om vad som gäller för sjömän i 
dessa tider så där kan det vara bra att gå in 
och kika där.

Pelle Andersson/
ombudsman Seko 
Sjöfolk

”Jag tror att  
de i hamnarna 

var räddare  
för oss än vi  

för dem”
Fredrik Jahrén, befälhavare på Donsö-

tanks M/S Bonito om hamnarnas 

inställning till fartygets strikta 

restriktioner med anledning av  

coronapandemin.

San-konferensen 2020
Planeringen inför höstens San-konfe-
rensen den 20 oktober med temat kris-
hantering fortsätter. Men med anled-
ning av den osäkerhet som råder på 
grund av coronapandemin vet vi i 
dagsläget inte om den kommer att 
kunna genomföras som planerat. Vi 
återkommer med definitivt besked 
efter sommaren. Ett tips för att snabb- 
are kunna ta del av information om 
sådant som rör San är att följa oss på 
facebook (San-nytt).

~ SAN INFORMERAR ~

» När allt rycks  

undan och vi därutöver 

ska vara restriktiva med 

att träffas och hålla  

avstånd finns även  
en risk att alkohol- och 

drogproblematiken ökar «
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~ TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR ~

Transportstyrelsen sprider regelbun-

det information om angelägna hän-

delser i branschen. Den här sidan 

innehåller ett sammandrag av det 

senaste utskicket. Texterna kan läsas 

i sin helhet på transportstyrelsen.se.  

Nedanstående text finns även översatt 

till engelska på san-nytt.se.

Olyckor och tillbud vid 
bogserbåtsassistans
I det här nummer presenterar vi exempel 
på olyckor och tillbud vid bogsering. De 
flesta händelserna har slutat relativt väl, 
men marginalerna är ofta små. Många av 
händelserna hade kunnat undvikas med 
bättre kommunikation mellan bogser- 
båten och fartyget.

Tross sögs in i propeller
En bogserbåt assisterade ett fartyg in till 
kaj. Då assistansen var klar lade fartyget 
av bogsertrossen som då sögs in i propel-
lern. Trossen spändes momentant vilket 
fick till följd att bromsen släppte från 
spelet och delar flög runt på akterdäcket. 
Däcksmannen träffades av delar från spe-
let och/eller av trossen i huvudet varvid 
han skadades svårt och föll omkull på 
däcket. Tillkallad ambulans förde honom 
till sjukhus för vård där allvarliga skador 
i form skallskador, arm ur led, sprickor på 
skulderblad och ett antal kotor, skadade 
revben, punkterad lunga och känselbort-
fall i benen kunde konstateras.

Träffas av vajer i
ansiktet
En bogserbåt skulle dra loss ett fartyg från 
grund. När fartyget var loss gav bogser-
båtens befälhavare order om att lägga av 
trossen och att inga maskinmanövrar fick 
utföras under tiden wire och tross spelades 
hem på bogserbåten. Detta skedde i sam-
råd med lots och befälhavare på fartyget. 
När trossen var loss och ligger i vattnet 
meddelar bogserbåten återigen att abso-
lut inga maskinmanövrar får utföras, och 
lotsen framför det till befälhavaren. Trots 
detta sugs trossen plötsligt ned i fartygets 
propeller, befälhavaren har då på eget 
bevåg och trots besked om att inte börja 
manövrera gjort manövrar både fram och 
back. Resultatet blir att trossen och wiren 
sträcks upp väldigt snabbt. Bogserbåtens 
tekniske chef som står på däck hinner inte 
undan utan träffas av wiren i ansiktet. Han 
transporteras till sjukhus för undersök-
ning av skadorna på huvudet och konsta-
teras klarat sig undan med kraftig svullnad 
i ansiktet och en lindrigt skadad tand.

Bogserbåtsolyckor 
utredda av Statens
haverikommission 

Asian Breeze: Asian Breeze skulle in 
till Malmö med lots och bogserbåt. Be-
sättningen upptäckte att bogpropellern 
inte fungerade normalt och befälhavaren 
beställde därför två bogserbåtar. Lotsen, 
som skulle assistera Asian Breeze, fick 
aldrig information om att bogpropellern 
var trasig utan trodde att den extra bogser-
båten var där på grund av att det blåst 
mycket. Vid koppling av bonden, den för-
liga bogserbåten, ansåg lotsen att fartygen 
kom för nära hamninloppet och avbröt in-
körningen. Bonden fick nödutlösa trossen 
eftersom den hade fastnat på sidan av bon-
den i avbäraren. Vid nästa kopplingsförsök 
fungerade inte kommunikationen mellan 
fartyget och bonden. Befälhavaren på bon-
den missbedömde den fart och kurs Asian 
Breeze gjorde vilket ledde till att fartyget 
rammade bonden på akterkant. Propeller-
axeln kröktes och maskin tvärstannade på 
Bonden och fartyget blev drivande. Asian 
Breeze fick ett hål i förpiken. 

 I rapporten tar man upp problemen 
med bristande kommunikation och avsak-
naden av standardiserade uttryck i sam-
band med koppling, manövrering och annat 
handhavande. Det resulterade i rekom-
mendationer både till Transportstyrelsen, 
Sjöfartsverket och bogserbåtsbranschen 
att ta fram standardiserade uttryck och 
procedurer i samarbetet mellan fartyg, 
bogserbåtar och eventuella externa parter.

Assistans av avgående fartyg: Två bog-
serbåtar hade fört ett fartyg ut från kajen 
och vänt runt det. Bogserbåt 2 kopplades 
loss och strax därefter beordrades bogser-
båt 1 att göra samma sak. Bogsertrossen 
slackades upp och losstagning förbered-
des av besättningen på det assisterade 
fartyget. I den stunden började fartyget 
oväntat köra framåt. Propellerströmmen 
gick rakt in i sidan på bogserbåt 1 som 
trycktes iväg med stor kraft och bogser-
båten krängde cirka 35 grader. Trossen 
gick av i centerklyset på fartyget och 

slungades med stor kraft in i bogserbåt 1. 
De två däcksmän som befann sig på däck 
insåg i tidigt vad som höll på att hända och 
förflyttade sig snabbt från den omedelbara 
farozonen. Inga skador uppkom på perso-
nal eller övrig utrustning, utöver bogser-
trossen. Det betonades efteråt i kommuni-
kation mellan fartyget och Bb 1 att det är 
oerhört viktigt att aldrig börja manövrera 
fartyget utan att ha fått klartecken från alla 
inblandade bogserbåtar och besättning.

Assistans av ankommande fartyg: I 
samband med assistans av ankommande 
fartyg till en kaj beordrades en bogserbåt 
att koppla center akter och bromsa fartyget 
in mot kaj. När bogserbåten låg i position 
klockan sex och bromsade gjorde farty-
get ett pådrag framåt vilket förorsakade 
en kraftig propellerström som omedelbart 
vred bogserbåten kraftigt mot styrbord, 
trots att roder och bogpropeller använ-
des för att motverka vridningen. Bogser-
båten krängde kraftigt mot styrbord och 
vatten kom upp på huvuddäck. Då roder 
och bogpropeller inte hade någon effekt 
att häva vridningen mot styrbord och den 
kraftiga krängningen trycktes nödutlösa-
ren för bogserkroken in, men inget hände. 
Efter ytterligare en kort stund rätade dock 
bogserbåten upp sig och kunde återta sin 
tidigare position och riktning. Efter kontroll 
av befälhavaren i backkameran kunde det 
konstateras att ögat i bogsertrossen fastnat 
bakom bulten som bogserkroken roterar 
runt när den löses ut. Detta fick till följd att 
kroken inte löstes ut korrekt. 
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Concern about the risk 
of infection on board New procedures 

for CPR

Shortages of medicines 
when crew changes 
are postponed 

About COVID-19

Risk factors

The more contact there is between 
ships and land, the greater is the risk 
for corona infections on board. Ho-
wever, there are procedures for de-
creasing this risk: using paper towels, 
holding meetings outdoors on the 
deck and being thorough with hand 
hygiene.

Personnel on ships are naturally worried 
about the risk of coronavirus on board. An-
dreas Hein is very much aware of this worry; 
he is a doctor at the Sahlgrenska University 
Hospital in Gothenburg and medical director 
at TMAS (Tele-medical advice services) 
who gives medical advice to seafarers on 
ships. 

“We receive a number of phone calls 
from worried crewmembers who ask what 
they should do when someone gets a fever 
and has symptoms in their nose and throat,” 
he says. “We give the same recommenda-
tions to them as for patients ashore: self-iso-
late as much as possible and take it easy. If 
the situation becomes worse, especially in 
the case of breathing problems, they should 
get medical care quickly.” 

“There are also simple steps that people 
can take to reduce the risk of infection on 
board,” says David Edberg, an A&E doctor 
at Varberg hospital who works with 
COVID-19 patients and who was also in the 
medical team on the East Indiaman Göthe-
borg II during her maiden voyage. 

“The most important action to prevent 
the spread of infection is good hand hy-
giene,” he says. “Washing your hands thor-
oughly, especially before and after eating, 
makes a lot of difference. The virus is also 
very sensitive to alcohol, so if you have 
access to hand disinfectant on board it is a 
very good idea to use it.” 

David Edberg recommends avoiding 
physical contact with others on board as 
much as possible. When it is necessary to 
meet people from outside the ship, such as 
pilots, agents, port state representatives 
and so on, the risk of infection can be sub-
stantially reduced by not shaking hands 
and keeping a distance. 

“The virus spreads via small droplets 
when people cough, sneeze or spit. The 
droplets that come out of the mouth or nose 

Heart compressions without forced 
breathing and no close contact 
when searching for signs of brea-
thing. The Swedish Council for CPR 
has changed its recommendations 
for CPR as a result of COVID-19. 

“The current recommendation is to only 
carry out heart compressions,” says David 
Edberg, an A&E doctor working at Varberg 
hospital. “Using a mask to force breathing 
does not protect against infection since nor-
mal masks do not have a virus filter.”

Another change in the recommendations 
is that people should no longer put their 
head close to the mouth of a person with a 
heart attack to check for breathing. Instead 
the life saver should check for the presence 
of other signs of life, such as talking with 
the person or shaking their shoulder softly.

Some shipping companies have 
put off changing their crews since 
the corona pandemic broke out, 
which has led to a shortage of per-
sonal medicines on ships. The mari-
time medical council is finding it diffi-
cult to help in arranging new 
prescriptions. 

“Seafarers contact us and ask if we can 
issue new prescriptions, but unfortunately 
we can’t,” says Andreas Hein, the doctor 
in charge at TMAS (Tele-medical assis-
tance service, previously Radio Medical) 
at Sahlgrenska University Hospital in 
Gothenburg. “If we were to issue a pres-
cription for a Filipino seaman who wan-
ted to pick up his medicine from a phar-
macy in France, for example, the pharmacy 
would never accept the prescription.” 

sink to the ground rather quickly and if you 
keep to the recommended separation of two 
metres you can be fairly sure of being safe,” 
says David Edberg, and continues, “You 
don’t become infected just by having the vi-
rus on your skin, only when it reaches inside 
the body through mucous membranes. 
That is why it is so important to avoid touch-
ing your mouth, eyes or nose without thor-
oughly washing your hands first.” 

Another preventive measure which may 
help, according to David Edberg, is to re-
place cloth towels next to shared wash 
basins with paper towels.

national studies, between one and two per 
cent of cases are fatal.

Source: The Swedish Public  

Health Authority.

Coronaviruses: Most coronaviruses are 
found in different animal species and there 
are only seven types that can migrate bet-
ween animals and humans. COVID-19, 
which is a new strain of the coronavirus, 
was discovered in China toward the end of 
2019. 
Symptoms: Cough, fever, difficulties brea-
thing, runny nose, blocked nose, sore thro-
at, headache, nausea, pain in muscles and 
joints. Diarrhoea occurs sometimes and 
the loss of smell and taste is also quite com-
mon for a short period of time. 
Incubation period: It may take between 
two and fourteen days from the time of in-
fection until a person has symptoms of CO-
VID-19, and the average time is around 
five days. 
Disease progression: The majority of those 
who become ill have mild symptoms, such 
as a fever and a cough, and generally reco-
ver within two weeks. Those who become 
seriously ill have difficulties breathing, fast 
breathing, low oxygen saturation in the 
blood and may need intensive care with a 
mechanical ventilator. According to inter-

Most people who are infected with CO-
VID-19 only have mild symptoms, but sci-
entists have identified several risk factors 
that can cause some to become seriously 
ill. These include:

• Higher age, over 70 years old
• High blood pressure
• Cardiovascular diseases
• Pulmonary diseases (but not asthma)
• Severe obesity 
• Diabetes

Source: The Swedish Public  

Health Authority.

THEME: COVID 19
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~ PROFILEN ~

På mindre än ett dygn upprättade 
besättningen på Donsötanks M/S 
Bonito nya rutiner för att möta co-
ronapandemins utbredning. Befäl-
havare Fredrik Jahrén menar att den 
snabba omställningen var möjlig tack 
vare tankbesättningarnas vana vid 
förändringar och höga säkerhets-
medvetenhet. 

När Fredrik Jahrén lämnade hemmet på 
Åland för mönstra på i Amsterdam den 13 
mars, började han inse allvaret i den es-
kalerande pandemin. På Arlanda var det 
betydligt mindre folk än brukligt och i 
Amsterdam ännu glesare bland resenä-
rerna. 

Rederiet hade lämnat ut de riktlinjer 
som rekommendationer som bransch- 
organisationen gett ut som stöd för be-
sättningarna i rederiet, men vi tog det ett 
steg längre och genomförde en fullständig 
lock-down av fartyget och försatte oss 
själva i karantän. De extrainsatta åtgär-
derna implementerade vi på mindre än 
ett dygn och de var i full kraft när vi kom 
till Antwerpen följande dag. 

Flera åtgärder vidtogs, men grundidén 
var att så långt som möjligt hålla fartyget 
stängt för utomstående. Ett kontor inrät-

tades på däck för dem som är direkt invol-
verade i lastoperationer. Övriga externa 
kontakter som agenter och myndighets-
företrädare med flera ombads i första 
hand sköta kontakterna med fartyget  
via mejl. 

– Vi trodde att det skulle bli svårt att få 
acceptans för det här, men vi blev väldigt 
positivt bemötta. Jag 
tror att de i hamnarna 
var räddare för oss  
än vi för dem, säger 
Fredrik Jahrén. 

Också rutinerna vid 
av- och påmönstring-
ar har förändrats. Be-
sättningsbyten är koncentrerade till de 
hamnar där sådana är möjliga. Allra helst 
vill man skifta folk i Sverige för att minska 
resvägen till och från fartyget. 

Hot om karantän
– I den mån det är möjligt reser besätt-
ningen nu till och från fartyget med hyr-
bil för att undvika andra människor. När 
man kommer ombord får man gå in via en 
särskild ingång, tvätta händerna, ta på 
handsprit, duscha och byta kläder. Vi gör 
vad vi kan för att skydda oss utan att sätta 
stopp för besättningsbyten, säger Fredrik 
Jahrén. 

Sedan mitten av april är han åter hem-
ma hos familjen på Åland och kommer så 
att förbli under ett par månader. Men det 
som oroade honom mest under de fyra 
veckorna ombord var att någon i besätt-
ningen skulle bli sjuk. 

– Inför varje hamnanlöp lämnar vi in en 

hälsodeklaration och om någon är dålig 
finns en risk att fartyget blir satt i karantän. 
Det var också därför vi så snabbt bestämde 
oss för att vidta åtgärder på egen hand, 
säger Fredrik Jahrén. 

Att man lyckades genomföra föränd-
ringarna på Bonito så snabbt tror Fredrik 
Jahrén delvis beror på besättningens 

vana att ställa om och an-
passa sig efter nya direk-
tiv. Tanksjöfarten är det 
segment inom sjöfarten 
som är hårdast reglerad 
och det är inte ovanligt 
att det plötsligt kommer 
krav på nya åtgärder för 

att höja säkerheten ombord. 
– Inom tank är vi väldigt öppna för för-

ändringar och vana att anpassa oss och vi 
gör det väldigt fort. Dessutom har vi en 
mycket hög säkerhetsnivå. Allt vi gör 
handlar om säkerhet och det underlättar i 
en sådan här situation.

I mitten av april mönstrade Fredrik 
Jahrén av i finska Borgå. Därifrån körde 
han genom ett nästan helt öde Finland på 
ett EU-certifikat som ger transportarbe-
tare rätt att färdas över stängda gränser. 
Det behövdes eftersom Finland hade skurit 
av hela Nyland, inklusive huvudstaden 
Helsingfors, och infört vägspärrar för in- 
och utresor. 

– Men de flesta gränskontroller verkar 
inte känna till de här certifikaten så det 
gäller verkligen att ha alla resehandlingar  
i ordning, säger han.

Linda Sundgren 

Befälhavare Fredrik Jahrén tvekade inte att vidta åtgärder för att minska smittorisken ombord.

» När man kommer 
ombord får man gå 
via en särskild in-

gång «

Snabb anpassning på M/S Bonito

Fredrik Jahrén
Ålder: Fyller 50 i år.

Bor: Villa i centrala Mariehamn 
på Åland.

Familj: Hustrun Johanna, sönerna 
Axel, 13 och Joel, 9. 

Bakgrund: Gjorde sin första resa 
1987 som jungman på en para-
grafare. Har därefter seglat i såväl 
svenska som utländska rederier 
i olika befattningar. Främst inom 
tank, men också på roror- och 
bulkfartyg, färjor, kombinations-
fartyg och offshore.

Aktuell: Drivande i införandet av 
coronarutiner ombord på Donsö-
tanks M/S Bonito. 2019.

Arbetsmiljötips: Om vi i svenska 
fartyg kan hålla en mycket god 
och säker arbetsmiljö så får vi 
våra besättningar att trivas och 
därmed att stanna i våra rede-
rier. Dessutom leder det till att vi 
utmärker oss som ett kvalitativt 
alternativ på en internationell 
marknad vilket jag tror är viktigt 
för att kunna konkurrera med öv-
riga aktörer. Vi vill ju vara bäst i 
klassen på det vi gör!
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~ I KORTHET ~

Trafikverkets budget för sjöfartsforsk-
ning har fördubblats. Sjösäkerhet och 
social hållbarhet är ett av fyra priori-
terade studieområden och just nu 
pågår ett projekt om psykisk ohälsa 
bland sjömän.

I april förra året beslutade regeringen att 
Trafikverket skulle utöka och bredda 
forskningen om sjöfart. Budgeten ökade 
från 55 miljoner upp till 100 och nu pågår 
mellan 45 och 50 forskningsprojekt finan-
sierade av Trafikverket som rör sjöfarten. 

– Vi har haft betydligt mindre pengar 
till forskning om sjöfart jämfört med andra 
trafikslag, säger Rein Jüriado, ordförande  
i Trafikverkets forsknings- och innova-
tionsportfölj för sjöfartsområdet. Anled-
ningen är att det inte ligger i vårt uppdrag 
att planera sjöfarten på samma sätt som 
vi gör med vägar och järnvägar, men nu 
vill regeringen att vi ska öka forskningen 
om sjöfarten. 

Trafikverket har pekat ut fyra priorite-
rade områden inom vilka sjöfartsforsk-
ningen ska bedrivas: digitalisering och 
automation, klimat och miljö, effektiva sjö-
transportsystem och infrastruktur samt 
sjösäkerhet och social hållbarhet. 

Social hållbarhet
– Sjösäkerhet och social hållbarhet har vi 
lagt i samma forskningsområde eftersom 
vi anser att de hör ihop. 
Om det sociala samspe-
let inte fungerar, iland 
eller till sjöss, kan det 
påverka sjösäkerheten 
och öka riskerna och 
det här är ett område 
vi vill ha mer kunskap 
om, säger Rein Jüriado. 

Ett av Trafikverkets 
sjöfartsprojekt handlar om psykisk ohälsa 
bland sjömän. Det drivs av Gabriella Eriks-
son och Joakim Dahlman, båda forskare 
och anställda vid Statens väg- och trans-
portforskningsinstitutet (VTI). I en stor 
registerstudie som omfattar alla aktiva 
sjömän som är registrerade hos Trans-
portstyrelsen tittar de på förekomsten av 
olika diagnoser hos ombordanställda, 
främst den psykiska ohälsan. 

– Jag gjorde en stor registerstudie 2015 
bland fiskare och den kustnära sjötrafiken 
och där trillade psykisk ohälsa ut som 
den näst vanligaste anledningen till att 
man sökte vård, vilket vi inte hade räknat 
med, säger Joakim Dahlman. Nu vill vi 

göra motsvarande undersökning bland 
samtliga ombordanställda för att se om vi 
får samma resultat där. 

Det första mättillfället är redan genom-
fört och data därifrån håller på att analy-
seras. Om ungefär ett år ska ytterligare 
en mätning genomföras. Syftet med de 
dubbla mätningarna är att undersöka om 
införandet av föreskriften om organisato-

risk och social ohälsa 
fått någon effekt inom 
sjöfarten.

– Nu kanske man inte 
kan förvänta sig så stora 
skillnader på bara ett år, 
men möjligen kan vi se 
några tendenser, säger 
Gabriella Eriksson. 

Utöver registerutdrag 
genomförs också webbaserade enkätstu-
dier och intervjuer. 

Intervjuer med fack och redare
– Vi kommer att intervjua rederier och 
fackförbund för att ta reda på hur de arbe-
tar för att införa den nya föreskriften. Vi 
vill också veta vilka riskfaktorer koppla-
de till föreskriften som kan finnas om-
bord, säger Gabriella Eriksson. 

Studien pågår fram till utgången av 
nästa år.

Linda Sundgren

» Vi har haft betydligt 

mindre pengar till  

forskning om sjöfart 

jämfört med andra  

trafikslag «

Mer pengar till forskning  
om sjömäns hälsa Avvikelser från rutiner bak-

om många dödsolyckor

Totalt inträffade 82 olyckor med dödlig 
utgång på svenska arbetsplatser från 
2018 till och med första halvåret 2019 
och transport är en av de hårdast drab-
bade branscherna. Det här visar en 
analys från Arbetsmiljöverket. Vanli-
gast är dödsolyckor i samband med så-
dant som fall från hög höjd, arbete med 
maskiner och klämskador. Vid döds-
olyckor har ofta gängse rutiner från-
gåtts och säkerhetsåtgärder saknats 
eller varit bristfälliga.

(LS)

Sjömäns behörigheter för-
längda i sex månader 

Den pågående pandemin försvårar 
genomförandet av de utbildningar och 
läkarbesök som sjömän behöver för att 
förnya sina behörigheter. Därför be-
slutade regeringen i mars att förlänga 
sjömäns behörigheter med sex måna-
der från det datum de annars skulle 
behövt förnyas.

(LS)

Mobiltelefon ledde till 
grundstötning

Vakthavande befäl satt på bryggan och 
tittade på musikvideos på sin mobil- 
telefon och märkte inte att fartyget 
hamnade ur kurs. Det slutade med att 
fartyget gick på grund i närheten av en 
fyr. Det här uppger brittiska Safety digest 
i sitt första nummer för året. Även trött-
het ska ha varit en bidragande orsak till 
olyckan som inträffade nattetid. 

(LS) 

Rein Jüriado på Trafikverket.
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