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Sjuksköterskor på färjor i Finlands-
trafiken måste kunna allt från att sy 
och sätta dropp till att omhänderta 
den som mår psykiskt dåligt. 

– Den här tjänsten är ingenting för den som 
är lättstressad och har svårt att fatta beslut, 
konstaterar Hans Lind, sjuksköterska på 
M/S Galaxy. 

Strax före halv två på tisdagsnatten blir 
Hans Lind väckt. Vaktmännen är på väg 
till mottagningen med en 28-årig kvinna 
som uppges ha andningsproblem och 
bröstsmärtor. När hon körs in i sjukhytten 

i rullstol är Hans redan på plats och tar 
emot. Kvinnan lyfts över till britsen medan 
hennes syster sätter sig i besöksstolen. 
Hans pratar med patienten medan han 
metodiskt undersöker hennes värden.  

– Blodtrycket ligger på 130/70 vilket är 
helt normalt och du har en syresättning 
på mellan 98 och 99 procent. Visserligen 
har du hög puls, men det kan bero på 
alkoholen. Jag kan inte hitta något som 
tyder på att det skulle vara något fel. 

Patienten tittar missnöjt på honom. 
– Där tror jag att du har fel, säger hon 

medan hon får hjälp tillbaka ner i rull-

stolen. Jag vet vad jag känner. 
Hon tar sig för vänster sida och trycker 

handen över bröstet.  
– Vad menar du? undrar Hans. Har du 

ont i bröstet? 
– Ja, vad ser det ut som, säger hon.  
– Du måste tala om för honom hur du 

mår, han är ju ingen tankeläsare, upplyser 
systern.

Hjärtfrekvens
Kvinnan får åter komma upp på britsen. 
Hon tar av sig blusen och Hans fäster elek-
troder över kroppen för att kontrollera 
hjärtfrekvens. EKG-resultaten visar att 
hjärtat slår som det ska, vilket Hans också 
talar om. Sedan tillägger han att det inte 
finns mycket mer han kan göra.  

– Kan ni inte magpumpa henne? Frågar 
systern. Det skulle hon behöva.  

– Nej, vi har inga sådana möjligheter, 
förklarar Hans. Däremot kan vi lägga 
henne i ett enskilt rum med övervakning. 

Kvinnan protesterar och man beslutar 
att hon ska föras till den egna hytten iställ-
et. När de rullat ut från sjukhytten går 
Hans till skrivbordet och gör några korta 
anteckningar i ett block för att föra in i 
datorn dagen efter. Att låta kvinnan åter-
vända till hytten var inte något svårt beslut, 
säger han. 

– Redan när hon kom in fick jag känslan 
av att det inte var något allvarligt och det 
bekräftades av den medicinska undersök-
ningen. I hennes fall handlade det nog 
mer om att hon ville ha uppmärksamhet 
än något annat. Men man kan aldrig vara 
säker och jag tar varje patient på allvar och 
gör en medicinsk kontroll. 

Resten av natten blir lugn och Hans får 
sova utan fler avbrott. Morgonen efter öppnar 
han mottagningen klockan nio. Då har far-
tyget vänt i Åbo och påbörjat återresan mot 

Ständig beredskap för 
sjuksköterskor ombord 

Hans Lind har mottagning ombord för både besättning och passagerare.
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Stockholm. Hans har redan suttit vid 
skrivbordet en timme. 

– Jag har pratat med vaktmännen som 
var här i natt. Tydligen hade kvinnan fort-
satt att festa efter att de kört henne häri-
från, värre än så var det inte. 

Förmiddagssolen lyser in genom ventil-
en i sjukhytten medan fartyget glider fram 
mellan öar och skär. Under de tio dagar 
Hans är ombord har han jour dygnet runt 
och kan när som 
helst få in en patient. 
Utöver jouren admi-
nistrerar han sjuk-
skrivningar, utbildar 
personal och ansvar-
ar för fartygets första-
hjälpengrupp. Två 
timmar varje för- och 
eftermiddag har han 
mottagning och då är 
det mest personal som kommer.  

Förkylningar
– Just nu går det mycket förkylningar, 
säger Hans. Vi är många som bor på en 
relativt liten yta och blir någon sjuk är det 
ofta fler som smittas. Man försöker med 
hostmedicin och febernedsättande, men 
fungerar det inte får de åka hem. Ska du 
jobba tio och en halv timme uppdelat över 
dygnet hinner du aldrig riktigt få den 
sammanhängande vila som kan behövas 
för att återhämta sig, säger han. 

Strax efter nio kommer morgonens förs-
ta patient. Han jobbar i intendenturen och 
är en av dem som blivit förkyld.  
– Jag hostar en hel del och har huvudvärk, 
säger han medan han dricker en bland-
ning som Hans gjort i ordning. 

– Har du feber också, frågar Hans. 
– Jag tror det. 
Hans tar tempen och konstaterar att det 

stämmer, även om det inte är så mycket. 

– De hade disco i hytten bredvid i natt så 
jag fick knappt sova, säger mannen. Men 
jag tänkte gå och lägga mig en stund nu 
om det är okej.

– Prata med de andra på avdelningen 
först bara, säger Hans. Men jag har inga 
invändningar. 

Hur mycket Hans har att göra varierar. 
På specialkryssningar med många ung-
domar är det generellt mer än annars lik-
som perioder när många i besättningen är 
sjuka. Hans får också ta hand om arbets-
relaterade åkommor och förslitningsska-
dor.  

Evakuering
– Restaurang är överrepresenterade när 
det gäller sjukskrivningar, framför allt 
nack- och ryggskador. Det är en avdelning 
där man bär mycket porslin och glas och 
har en hel del tunga lyft. 

– Vi skulle nog kunna förhindra en del 
skador genom att arbeta mer förebyggan-
de, något vi pratat om att börja göra, fort-
sätter han. Förebyggande insatser är 
egentligen bästa vården. 

Alla anställda har en sjukjournal 
ombord. Där står sjukdomshistorik, aller-
gier och annan information som kan behö-
vas i samband med en vårdinsats. Journa-

lerna är sekretessbe-
lagda och endast 
sköterskorna på 
Galaxy har tillgång 
till dem. 

– Tar vi upp en 
journal ska vi direkt 
kunna se vad som 
hänt tidigare och om 
det är något vi bör 
känna till om patien-

ten. Vi dokumenterar även det som hän-
der med passagerare och arkiverar 
ombord. Ibland vill vårdcentraler iland 
eller polisen ha sådan information, säger 
Hans. 

Förmiddagen fortsätter med patient-
besök varvat med telefonsamtal om frisk-
intyg och sjukskrivningar. När klockan 
närmar sig elva och mottagningstiden 
snart är slut knackar det på dörren. In 
kommer en hyttvärdinna tillsammans med 
nyanställda Rasmus Iveholt och Angelica 
Alderhed. Hans berättar för dem om mot-
tagningen och hur det går till att sjukskri-
va sig. Innan de går därifrån får de också 
uppge om de har några allergier och fylla i 
persondata. När Hans stänger förmidda-
gens mottagning är det dags för lunch. 
Sedan hoppas han få sova en stund. 

– Tittar man på bokningarna får man en 
uppfattning om hur resan kommer att bli. 
Vissa specialkryssningar är det väldigt 
mycket att göra och ”rekordet” var när jag 

förra året bara fick sova sex timmar på tre 
dygn, men det var exceptionellt. Oftast 
brukar jag vara uppe en eller ett par nätter 
per pass. 

Även om Hans och hans kollegor är 
vårdutbildade och fartygets skeppsapotek 
innehåller fler preparat än vad Sjöfartsver-
kets föreskrifter kräver, behövs ibland 
stöd från land. I första hand ringer Hans 
till Radio Medical på Sahlgrenska i Göte-
borg och rådfrågar läkare där. Ibland är 
evakuering nödvändig. Bara ett par dagar 
innan San-nytt kom ombord fick en ung 
finsk kvinna hämtas upp med helikopter 
och föras till sjukhus för vård. 

– Hon var allergisk mot citrus och hade 
förmodligen fått i sig det i någon drink, 
berättar Hans. Men jag pratade med hennes 
pappa dagen efter och då mådde hon bättre.  

”Psykisk ohälsa är svårast”
De svåraste patienterna är de som mår 
psykiskt dåligt, tycker Hans. Han har själv 
arbetat inom psykiatrin i många år, men 
att bedöma någons psykiska tillstånd är 
långt ifrån enkelt. Besvärligast tycker han 
det är med berusade passagerare som 
hotar med att hoppa över bord. 

– Min utgångspunkt är att den som säger 
att de tänker hoppa låser vi in. Visserligen 
är min erfarenhet att den som bestämt sig 
inte säger något, de bara gör det. Pratar 
man om det är det mer ett rop på hjälp. 
Men hundra procent säker kan man aldrig 
vara och jag vill inte ha någons liv på mitt 
samvete. 
Även ombordpersonal som mår psykiskt 

”Restaurang är 
överrepresenterade 
när det gäller sjuk-

skrivningar”

Hans Lind.

Besök i sjukhytten ingår i introduktionen 
av ny personal.
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dåligt vänder sig till Hans. 
– Jag brukar börja med att försöka ta reda på 
om det är något hemma eller ombord som 
gör att man mår dåligt. Ofta är det en kombi-
nation och då försöker jag få över dem till 
företagshälsovården så snabbt som möjligt 
för att undvika långtidssjukskrivningar. 

Sista eftermiddagen innan Hans åker hem 
går han runt på fartyget och fyller på plåst-
er, tryckförband och huvudvärkstabletter i 
medicinskåpen ute på avdelningarna. Han 
börjar i mässen på däck tio, går vidare till 
bryggan, spaavdelningen och restaurang-
er för att avsluta i kontrollrummet. Där-

efter är det åter dags att öppna mottag-
ningen innan fartyget angör Värtahamnen 
och nya passagerare kommer ombord.  

Linda Sundgren

Den mest omfattande studien om 
svenska sjömäns hälsa som hittills 
genomförts är nu klar. Undersök-
ningen visar att många ombord 
upplever att de mår bra, men det 
finns också problem med sådant 
som olyckor, buller, oljeexponering 
och bristande ergonomi. 

I undersökningen har nästan 2000 sjömän 
på svenska fartyg själva skattat sin hälsa 
och arbetsmiljö. Majoriteten anser sig ha 
god hälsa och säkerhetsklimatet till sjöss 
bedöms som bättre än i landbaserade 
yrken. Men resultaten pekar också på 
flera arbetsmiljöproblem. Buller och risk 
för olycksfall uppfattas som de vanligaste 
problemen (70 respektive 65 procent) följt 
av vibrationer från skrov (48 procent), 
obekväma arbetsställningar (47 procent) 
och avgaser (46 procent). Luftvägsproblem 

var vanligast bland de som exponeras för 
sot, avgaser eller damm och de som arbet-
ar med vibrerande verktyg led i högre 
grad än andra av vita fingrar och domn-
ingar i händerna. 

Studien har letts av överläkare Karl Forsell. 
Något som överraskade honom var den 
höga exponeringen av olja i maskinrum 
där över 60 procent uppgav att de dagligen 
utsätts för oljeexponering på huden. 
– Lite förvånande med tanke på hur myck-

et vi har arbetat med att upplysa om risk-
erna med oljeexponering och att det idag 
finns arbetshandskar som både är värme-
tåliga och står emot olja, säger Karl Forsell. 

Ytterligare något i resultaten som 
sticker ut är det stora antal som upplever 
att de utsatts för kränkningar eller trakas-
serier. Omkring 20 procent av samtliga 
uppgav att de utsatts någon gång under 
senaste året, bland kvinnor var andelen 
dubbelt så hög. Sjöfartens arbetsmiljöstif-
telse (SAMS) har stöttat studien finansiellt 
och ledamöter från SAN styrelse har delta-
git som referensgrupp. 

Läs rapporten i sin helhet på www.san-nytt.se, 

under fliken rapporter.

Linda Sundgren

God hälsa men bristande arbetsmiljö 
Så upplever svenska sjömän arbetsförhållandena ombord

”säkerhetsklimatet 
till sjöss bedöms som 

bättre än i land-
baserade yrken”

Radio Medical tar varje år emot 
cirka 500 samtal från besättningar 
på svenska och utländska fartyg. 
Besvär med matsmältningsorgan 
liksom muskel- och skelettskador 
är de vanligaste åkommorna. 

Ända sedan 1922 har Radio Medical stött-
at sjömän med medicinsk rådgivning. Till 
en början sköttes kommunikationen med 
morse av telegrafister. Numera används 
för det mesta telefon med kompletterande 
foton vid behov. Enligt Sjöfartsverkets 
författning ska TMAS (Telemedical advice 
services) kontaktas vid minsta tveksamhet 
gällande sjukdom eller olycksfall ombord. 
Samtalen går via Sjöräddningscentralen, 
JRCC, och vidare till jourhavande läkare 
på Sahlgrenska universitetssjukhuset i 
Göteborg. Ett 40-tal läkare delar på servic-
en till fartygen och tjänsten är bemannad 
årets alla dagar, 24 timmar om dygnet.  

– Jourläkaren har ständigt telefonen i 
rockfickan och samtalen från fartygen är 
alltid prioriterade, säger Karin Westlund, 
sjuksköterska på Sahlgrenska och sam-
ordnare för Radio Medical. 

Majoriteten av de som kontaktar TMAS 
är svenska fartyg medan cirka 20 procent 
är utländska eller svenskkontrollerade far-
tyg under annan flagg. Antalet samtal ligg-
er relativt konstant på runt 500 om året, 
men andelen passagerarärenden har ökat 
från 19 procent 2007 till 37 procent 2012. 

De flesta färdigbehandlas ombord
Vanligaste åkommor bland både besätt-
ning och passagerare är mag- och tarmbe-
svär liksom problem med muskler och 
skelett. Av den senare kategorin har unge-
fär hälften orsakats av någon form av olycka. 
Hjärt- och kärlsjukdomar är relativt vanligt 
bland passagerare medan hud- och ögon-
besvär oftare drabbar ombordanställda. 

– Passagerare tillhör en helt annan katego-
ri än dem som jobbar ombord. De är oftare 
äldre och vissa lider av benskörhet. Då är 
det lätt att de skadar sig när de dricker och 
båten gungar, säger Karin Westlund. 

Samtliga jourläkare på Radio Medical är 
specialiserade på invärtes medicin och har 
genomgått en särskild utbildning om sjö-
fart. Där får de lära sig hur sjukvårdsorga-
nisationen ombord ser ut, vilka sjukvårds-
kunskaper de kan förvänta sig av befälen, 
tillgång till medicinsk utrustning och vilka 
preparat som ska finns ombord samt möjlig-
het till evakuering. Av de sjukärenden som 
kommer in till TMAS kan cirka 75 procent 
färdigbehandlas ombord. Mellan 10 och 
15 procent evakueras och övriga söker 
vård i nästa hamn. 

Linda Sundgren

Medicinsk rådgivning på distans
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~ SAN HAR ORDET ~

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

ARBETSMILJÖUTBILDNING 
Bättre arbetsmiljö till sjöss är en interaktiv 

utbildning. 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 utbildning-

en. Innehållet är baserat på Arbetsmiljömanual 

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 

fickan på arbetskläderna. 

ARBETSMILJÖMANUAL 
Med manualens 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 skyddskommitté-

möten. Arbetsmiljömanual för sjöfarten finns 

både i pdf och som pärm.

”Rederiet har varit bra på att sponsra vår träning. 
Men de tjänar ju också på att vi håller igång och förhoppningsvis 

blir det lite färre sjukskrivningar.” 
Kocksteward Richard Fritz om sitt idrottsengagemang ombord på Baltic Bright.

MIN FÖRSTA INBLICK i det sjukvård-
ande arbetet ombord var på M/S Kirri-
billi liggande i Cape Town/Sydafrika för 
last. En av stuvarna skar sig i väldigt 
djupt i handen och trots att vi låg till kaj 
blev det andrestyrman som fick sy ihop 
såret. Och sy kunde han, det såg ut som 
ett proffsjobb. Frågan är dock om han 
hade fått sy om det varit en vit stuvare. 
Det här var under apartheidtiden och 
dom svarta hade förmodligen få andra 
möjligheter till vård. 

ÅR 2010 SKREV två studenter ett 
examensarbete om sjukvården på fartyg. 
Arbetet heter Sjukvård ombord- hur 
fungerar den i verkligheten? och är 
baserad på en 
enkätunder-
sökning. Utav 
de sjukvårds-
ansvariga 
befälen svar-
ade mer än 
hälften nej på frågan om de ansåg sig 
kunna ge tillfredställande sjukvård 
ombord som går att likställas med den i 
land. Några ansåg att det ändå var till-
räckligt på ett vanligt handelsfartyg, 
andra att den var tillräcklig vid enklare 
fall. Vissa menade att sjukvårdsutbild-
ningen inte är tillräcklig när man arbetar 
på passagerarfartyg. Kritiken handlar 
bland annat om för långa intervall mell-

an förnyelse av certifikat och att inte alla 
i besättningen får någon form av sjuk-
vårdsutbildning. Man ansåg också att det 
borde finnas sjuksköterska eller läkare 
på större passagerarfartyg. Flera av 
rederierna på ostkusten har redan sjuk-
sköterska ombord. Det avlastar natur-
ligtvis besättningen, men med upp till 
3500 passagerare kanske man istället 
borde ha någon med läkarkompetens. 

GENOM ÅREN har jag sett olika 
behandlingar ombord. Andrestyrmänn-
en gör nog så gott de kan, men någon 
särskild sjukvårdskunskap har de natur-
ligtvis inte efter att under sjökaptensut-
bildningen haft sjukvårdsutbildning 

under en tids-
plan på 30 timm-
ar teori och 18 
timmar prakt-
iska övningar 
samt fyra dagar 
praktik inom 

akutsjukvården. Men händer något 
ombord finns också alltid Radio Medical 
att vända sig till för rådgivning av läkare 
dygnet runt. 

Karl-Arne Johannson/Seko sjöfolk

~ SAN TIPSAR ~

En sjöman är en sjöman
 – en läkare är en läkare  

TVÅ SVENSKA STUDENTER vid sjö-
befälsskolan på Åland valde att som ex-
amensarbete skriva en handbok om sjuk-
vård för styrmän. Den fokuserar på att 
stötta sjukvårdsinsatser som är viktiga att 
klara av ombord, men som sällan praktis-

eras. Sjukvårdsgui-
den används nume-
ra som undervis-
ningsmaterial vid 
hälso- och sjuk-
vårdskursen för sjö-
befäl på högskolan 

på Åland och ett svenskt rederi har köpt in 
exemplar till sina fartyg. Guiden är fakta-
granskad av läkare vid Radio Medical på 
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göte-
borg och kostar 300 kronor exklusive 
moms. För mer information kontakta 
Karin Hjoberg (karinhjoberg@hotmail.
com) eller Jonas Seglare (jonas_seglare@
yahoo.se). 

Handbok för sjukvårds-
ansvariga  styrmän

”Andrestyrmännen gör nog 
så gott de kan”

Sankonferens 2015
VILL DU FÅ KOLL på aktuella arbets-
miljöfrågor för sjöfarten? I så fall får du 
inte missa höstens Sankonferens som i år 
har temat Rätt kurs för framtida arbetsmiljö-

utmaningar.  Den 22 oktober ses vi i 
”Läppstiftet” i Göteborg för en fullmatad 
konferens med många intressanta föreläs-
are. Anmälan görs till Eva Ohlsson på 
eva.ohlsson@transportgruppen.se. 
Program och inbjudan kommer längre 
fram.   
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~ TRANSPORTSTYRELSEN INFORMERAR ~

Bedriver du någon form av kommersiell 
verksamhet med ditt fartyg? Det vill säga, 
använder du ett fartyg i samband med 
yrkesutövning? Då kanske du omfattas av 
Transportstyrelsens Projekt nationella 
föreskrifter (PNF).  

Vilka är målen?
Projektets mål är att ta fram ett modernt 
och funktionsbaserat regelverk med 
tillhörande tillsynssystem. Regelverket 
föreslås omfatta alla fartyg som används 
för kommersiell verksamhet medan 
tillsynssystemet berör fartyg från fem 
meter och uppåt som används i 
kommersiell verksamhet och som inte 
omfattas av internationella certifikat. Nytt 
är att gränsen för certifikat föreslås ändras 
från 20 brutto till 15 meter för handelsfartyg; 
för fritidsfartyg från 100 brutto till 24 
meter. Nuvarande regelverk för de minsta 
fartygen är inte sammanhållet varför det är 
svårt för redare eller ägare att se vad som 
är tillämpligt på det egna fartyget och det 
är inte heller alltid anpassat till 
fartygstypen. Ett annat uttalat mål är att du 
ska kunna visa att du lever upp till 
regelverket vid exempelvis en kontroll 
från myndigheten. För att nå målen 
föreslås ett system som i stor utsträckning 
baseras på egenkontroll.

När väntas reglerna träda i kraft?
Transportstyrelsen siktar på att de funk-
tionsbaserade reglerna och det nya till-
synssystemet ska vara färdigt och träda 
ikraft första januari 2017. Sedan ska farty-
gen fasas in i systemet vilket föreslås 
göras under en femårsperiod.

Har du frågor?
Om du har funderingar runt projektet och 
dess innehåll kan du besöka Transport-
styrelsens hemsida www.transportstyrel-
sen.se/pnf. Projektet kommer fortlöpande 
informera om sitt pågående arbete genom 
webbsidan, branschtidningar och andra 
kanaler inom fartygsbranschen.

Transportstyrelsen vill på detta sätt inform-
era om att projektet förlängt serviceinter-
vall för livflottar med 12 månaders intervall 
ombord på last- och passagerarfartyg och 
som är certifierade för fartområde E till 24 
månader. 

Projektet startade första januari 2001 av Sjö-
fartsverkets Sjöfartsinspektion. I ett så kallat 
CI-beslut fanns en plan för hur service-          
intervaller för livflottar skulle kunna utök-
as från 12 till 24 månader för yrkes- och 
passagerarfartyg i inte vidsträcktare fart 
än E-område (inomskärsfart inklusive 
hamnar, floder, kanaler och mindre insjö-
ar). Ett av motiven till projekten var att de 
flesta av dessa fartyg endast är verksamma 
under vissa delar av året och i skyddade 
vatten och att livflottarna därmed inte 
utsätts för samma påfrestningar som på 
åretruntfartygen. Ett försök att avsluta 
projektet gjordes 2006 då Sjöfartsinspek-
tionen begärde in uppgifter och informa-
tion från bland annat servicestationerna.

Tre av åtta tillfrågade servicestationer 
svarade Sjöfartsinspektionen vid årsskiftet 
2005/2006 och gav sina synpunkter angå-
ende flottarna enligt följande:

Skärgårdsredarna svarade vid samma till-
fälle på förfrågan från Sjöfartsinspektionen 
och de var övervägande positiva till förlängt 
serviceintervall och har så varit fram till 
idag. Deras synpunkter och erfarenheter 
var att projektet har till alla delar haft ett 
positivt utfall. Från deras medlemmar kom 
bara positiva rapporter och inte några upp-
gifter om skador eller förslitningar. Efter att 
svaren kom in 2005/2006 gjordes inget 
avslut utan projektet har fortsatt.

Projektet har drivits i Transportstyrels-
ens regi sedan 2009. I maj 2014 har Sekti-
onen för sjöfartstillsyn Norrköping ännu 
en gång gått ut till servicestationerna med 
erfarenheter och synpunkter, men inte fått 
svar. Under 2014 har det inkommit cirka 
35 stycken ansökningar om 24 månaders 
serviceintervall från redare.

Garanterar längre serviceperioder 
Transportstyrelsens beslut att avsluta 
projektet har flera orsaker. En av dessa är 
att det inte är Transportstyrelsens uppgift 
att bestämma serviceintervaller på livflott-
ar som inte stämmer med vad en tillverk-
are garanterar. Under senare år har 
utvecklingen inom branschen kommit så 
långt att tillverkaren i några fall har garant-
erat längre serviceperioder på livflottar än 
de 24 månader som Transportstyrelsen 
godkänt. Det beror på att det under senas-
te åren tagits fram nya procedurer interna-
tionellt och koncept för packning samt 
årliga kontroller där serviceintervallet är 
30 månader eller längre. I Transportstyrels-
ens arbete med nya funktionsbaserade 
föreskrifter för fartyg och båtar i nationell 
yrkestrafik kommer även tillverkarnas 
garanterade serviceintervaller bli ett alter-
nativ till tolv månaders serviceintervall. 
Ändringen av befintliga föreskrifter när 
det gäller serviceintervaller kan vara ikraft 
i slutet av 2015. Redan beslutade servicein-
tervaller på livflottar, som beviljats av den 
tidigare Sjöfartsinspektionen och senare 
av Transportstyrelsen, gäller fram till det 
år och månad som framgår av dessa 
beslut. Ansökningar om förlängt service-
intervall till 24 månader som inkommit 
före 28 februari 2015 kommer behandlas 
enligt de nya reglerna. 

Transportstyrelsen sprider information 
om angelägna händelser i branschen. 
Hela texten kan hämtas på hemsidan 
www.transportstyrelsen.se.   
Den kan också läsas på engelska på 
www.san-nytt.se.

• Av cirka 590 livflottar under 
2004 och 2005 var tio till fem-
ton procent fuktiga eller blöta. 
Livflottar som blir blöta år ett 
är med säkerhet mögliga år 
två.

• 150 livflottar varav 36 (24 %) 
var blöta och mögliga.

• Fuktigheten gör att det blir 
rostangrepp på gasflaskor, 
högtrycksslangar med mera.

• Blöta livflottar fungerar sämre 
när de är frusna.

• Högre kostnad för service om 
livflottar och utrustning varit 
fuktiga eller blöta.

• Dessa livflottar har bara giltiga 
certifikat i tolv månader från 
tillverkarna och att Sjöfarts-
inspektionen är villig att utan 
deras godkännande ta ansvar 
för ytterligare ett år är anmärk-
ningsvärt.

Livflottar  

Nationella  
föreskrifter

– 24 månaders   
serviceintervall
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~ ENGLISH SUMMARY ~

Good health, 
but poor work 
environment 
The most comprehensive study on Swe-
dish seafarers’ health ever made is now 
complete. The survey shows that many on 
board feel that they are healthy, but there 
are also problems in the form of accidents, 
noise, exposure to oil and lack of ergono-
mics. 

Almost 2,000 seamen on Swedish ships 
reported on their own health and the work 
environment in the study. The majority 
felt they were in good health and the safe-
ty climate at sea was judged to be better 
than in land-based occupations. The 
results also point to several work environ-
ment problems, however. Noise and the 
risk of accidents were perceived as the 
most common problems (70 and 65% 
respectively) followed by vibrations from 
the hull (48%), awkward postures (47%), 
and exhaust fumes (46%). The study was 
led by Karl Forsell, senior consultant at 
Occupational and Environmental Medici-
ne in Gothenburg.

Medical advice at 
a distance - part 
of life at sea
According to the Swedish Maritime 
Administration’s statute,  TMAS (Teleme-
dical Advice Services) shall be contacted if 
there is the slightest doubt regarding ill-
ness or accident on board. Calls go via the 
Joint Rescue Coordination Centre, JRCC, 
and are forwarded to a doctor on call at 
Sahlgrenska University Hospital in Goth-
enburg.

”The doctor on call always has a phone 
in his coat pocket and calls from ships are 
always given priority,” says Karin West-
lund, a nurse at Sahlgrenska and coordina-
tor for Radio Medical since 1996. 

The majority of those who contact 
TMAS are Swedish ships, and 20% are 
foreign or Swedish controlled ships sailing 
under other flags. The most common ill-
nesses among both crew and passengers 

are stomach and bowel complaints, and 
problems with muscles and bones. Approx-
imately half of the latter category are cau-
sed by some form of accident. Cardiovas-
cular diseases are relatively common 
among passengers, while skin and eye 
complaints more frequently affect ship-
board personnel. 

Maritime nurses 
constantly on call  
Hans Lind, a nurse on the M/S Galaxy, is 
woken up just before half past two on 
Wednesday morning. The guard on duty 
is on his way to surgery with a 28-year-old 
woman who is said to have difficulty brea-
thing and chest pains. When she is 
brought into the sick bay in a wheelchair, 
Hans is already there to meet her. The 
woman is lifted over to the stretcher while 
her sister sits down in the visitor’s chair. 
Hans talks with the patient while he 
methodically checks her values.  

”Your blood pressure is 130/70, which 
is quite normal, and your oxygen level is 
between 98 and 99%. You certainly have a 
high pulse, but that may be due to the 
alcohol. I can find nothing that indicates 
anything wrong with you.” 

After he has taken an ECG, the woman 
is allowed to return to her cabin. Hans 

walks to the desk and makes a few brief 
notes in a book to enter in the computer 
the following day. He is a little tired, but 
allowing the woman to return to her cabin 
was not a difficult decision, he says. 

”As soon as she came in I felt it was 
nothing serious, and that was confirmed 
by the medical examination.”  

The rest of the night remains quiet and 
Hans is able to sleep without any other 
interruptions. The next morning, he opens 
the surgery at nine. During the ten days 
he is on board, Hans is on call around the 
clock and may have a patient at any time. 
In addition to being on call, he administra-
tes sick leave, trains staff and is respon-
sible for the ship’s first aid group. For two 
hours every morning and afternoon he 
also has surgery, and that is when most of 
the staff come. How much Hans has to do 
varies. On special cruises with many 
young people there is generally more to 
do than otherwise, as well as periods when 
many of the crew are sick. Hans also takes 
care of work-related disorders and RSI.  

”The restaurant department is over-
represented when it comes to sick leave, 
especially neck and back injuries. There 
are a lot of glasses and crockery to carry 
and many other heavy lifting jobs.” 

Joined forces for 
better marine 
research 
Lighthouse, the new research project, will 
strengthen Swedish marine research by 
making use of joined forces. One of the 
participants is the Swedish Mercantile 
Marine Foundation, which ensures that 
issues concerning seafarers’ working envi-
ronment are not forgotten. The new 
research platform was launched at the end 
of the year. An important task for the new 
constellation, within the framework of the 
programme committee, is to list the areas 
that are most in need of research and 
development. The administrative director 
of the Mercantile Marine Foundation, 
Christer Nordling, is one of the partici-
pants. 

”There is a lot of talk about technology 
and the environment, but I am pushing for 
seafarers’ work environment and safety to 
be on the agenda. I have been given a 
good hearing so far and these issues are 
clearly included in the overall framework,” 
he says. 

THEME: 

SEAFARERS HEALTH

Read the whole magazine in  
English at www.san-nytt.se.

Hans Lind.
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Richard Fritz
Brinner för träning och hälsa

~ PROFILEN ~

Träning och bra mat gör sjölivet roliga-
re. Det säger kockstewart Richard 
Fritz som under sina 30 år till sjöss 
lyckats inspirera många kollegor att 
börja motionera. I maj fick han ta 
emot Sjömanshusstiftelsens idrotts-
belöning för sina hälsoinsatser 
ombord. 

Att just Baltic Brights besättning kommit 
tvåa i Motionsligan tre år i rad är ingen 
slump. Fartygets kock, Richard Fritz, gör 
vad han kan för att entusiasmera övriga 
besättningen till att börja motionera.   

– Jag kan locka med att ”Om du hänger 
på och tränar så fixar jag något extra gott 
till middagen”. Eller också kan jag säga till 
chiefen att ”Du, motorman där nere har 
börjat promenera en timme om dagen. Ska 
du inte ta och hänga på henne?” Träna ska 
inte bara vara jobbigt, det ska vara roligt 
också, säger Richard.  

För att få med så många som möjligt 
behöver det finnas olika träningsalternativ, 
menar Richard. Baltic Bright har gym med 
motionscykel, löpband, crosstrainer och 
fria vikter liksom ett pingisbord. Längst 
ner i fartyget finns även ett tomt lastut-
rymme som används för långpromenader 
när det inte är möjligt att gå iland. 

– Det är blandat folk ombord och det 
passar inte alla att ställa sig i ett gym. Men 

vi har ordnat så att det finns lite att välja 
på, säger Richard.  
Själv har han alltid hållit igång och med 
åren har träningen blivit mer regelbunden.
– Förr tränade jag bara när jag var på sjön, 
men det blev så jobbigt eftersom jag fick 
börja om varje gång jag kom ombord. 
Numera simmar jag varje morgon, förut-
om på helgerna, när jag är ledig. I början 
tyckte jag det var tråkigt, men nu har det 
nästan blivit som ett gift. Sen är det en 
social grej också och 
jag har lärt känna 
pensionärerna som 
går där. Titta, nu är 
sjömannen hemma, 
säger de när de får 
syn på mig och så 
småpratar vi lite. 

Att Richard valde att bli just sjökock var 
inte någon slump. Pappa var skeppsmäkl-
are i Norrköping och Richard brukade 
följa med på fartygsbesöken.

– Medan pappa satt och pratade med 
kapten var jag i byssan och fick läsk och 
godsaker av kocken. 

Lchf ombord
Under de tre decennier som Richard lagat 
mat på Charterfrakts fartyg har matvanor-
na förändrats. Han väljer oftare magrare 
ingredienser och flera ombord har börjat 
efterfråga specialkost. 

– De kan komma och prata om exempel-
vis Lchf. Ofta har de fått influenser av fru-
gan där hemma och jag tycker bara det är 

roligt när de har önskemål. Men man 
måste anpassa maten efter arbetet också. I 
perioder är det mycket fysiskt tungt arbete 
ombord och då får man kompensera det 
genom maten. 

Halvfabrikat tabu 
Men oavsett vad han lagar gör han allt från 
grunden med bra råvaror och mycket 
grönt. Halvfabrikat existerar inte, varken 
för honom eller hans avlösare.  

– Jag mal köttfärsen, 
gör mycket långkok 
och bakar allt bröd. 
Då vet man att det 
blir bra mat utan till-
satser. Charterfrakt 
har varit väldigt bra 
på det sättet och all-

tid låtit mig sätta ihop menyerna själv och 
beställa det jag velat.  

Men nu väntar nya fartyg för Richard. 
Efter att Charterfrakt vid årsskiftet sade 
upp all ombordpersonal valde Richard att 
söka jobb hos Donsötank där han börjar i 
juni. Sedan dess har uppsägningarna på 
Baltic Bright skjutits fram till årets slut 
och Richard har sett till att motionerandet 
ombord kommer att fortsätta. 

– Jag har lämnat över ansvaret till chief-
en. Sen får jag se hur det blir med träning-
en och maten på den båt jag kommer till. 
Donsötank har svensk flagg på sina fartyg, 
men hälften av personalen är filippinare så 
lite annorlunda lär det bli. 

Linda Sundgren

Richard Fritz

Ålder: 50 år.

Familj: Fru och två barn. En dotter 

som läser till lärare och en son på 

gymnasiet. 

Bor: Lägenhet i Norrköping. 

Bakgrund: Efter att ha jobbat i krog-

kök iland under några år gick han till 

sjöss 1985. Har varit i samma rederi, 

Charterfrakt Baltic Carrier AB, sedan 

dess. 

Aktuell: Mottagare av Sjömanshus-

stiftelens idrottsbelöning 2015. 

Arbetsmiljötips: Tänk lite mer på 

vad du stoppar i dig och försök röra 

på dig mer. Då mår man bättre och 

blir lite gladare och piggare och på 

så sätt blir arbetsmiljön automatiskt 

trevligare för alla. 

Det ska vara kul att träna, säger Richard Fritz.

”Det är blandat folk 
ombord och det passar 

inte alla att ställa sig 
i ett gym”
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~ I KORTHET ~

Regeringen har påbörjat ett arbete med 
att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. 
Den ska presenteras senare under 
året och kommer att bland annat att 
innehålla en nollvision för dödsolyckor 
och allvarliga arbetsolyckor. I 
strategin kommer även det man kallar 
emotionella belastningsskador att lyftas 
fram. Det handlar om arbetstagare 
som möter många människor i arbetet 
och där sjukskrivningarna på grund av 
psykisk ohälsa ökar mest. 

(Prevent)

I februari lämnades slutrapporten om 
mäns och kvinnors arbete till regering-
en. Studien visar att i de fall män och 
kvinnor arbetar med samma saker  
belastas de ändå olika därför att verktyg 
och arbetsutrustning ofta är anpassade 
efter män. Enligt Arbetsmiljöverkets 
arbetsskadestatistik har kvinnor gener-
ellt ett större ohälsotal än män. Fler 
kvinnor tvingas också sluta sitt arbete i 
förtid på grund av hälsoskäl.

(AV)

Sedan slutet av nittiotalet har antalet 
fartygsförlisningar i världen minskat 
kraftigt. 1998 drabbades 0,4 procent av 
världshandelsflottan av totalförlust, 
2014 var siffran nere på närmare 0,1 
procent. Det visar statistik från IUMI 
(International union of marine incuran-
ce). Statistiken visar också att fartyg 
äldre än 25 år är kraftigt överrepresent-
erade vid förlisningar.                                       

(IUMN)

Med gemensamma krafter ska nya 
Lighthouse stärka svensk sjöfarts-
forskning. En av deltagarna är 
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus 
som verkar för att frågor som rör 
sjömännens arbetsmiljö inte glöms 
bort. 

Vid årsskiftet sjösattes nya Lighthouse. 
Till skillnad från föregångaren som hade 
en tydlig västsvensk tyngdpunkt är den 
uppdaterade versionen en nationell platt-
form med representanter för lärosäten 
och organisationer runt om i landet. En 
viktig uppgift för den nya konstellationen 
är att inom ramen för den så kallade pro-
gramkommittén ringa in de områden 
som är i störst behov av forskning och 
utveckling. Sjömanshusstiftelsens kansli-
chef, Christer Nordling, är en av deltag-
arna. 

Påverka regelverk
– Mycket handlar om teknik och miljö, 
men jag driver på för att också sjömänn-
ens arbetsmiljö och säkerhet ska finnas 
med. Jag har fått ganska bra gehör hittills 
och i det övergripande ramverket är de 
här frågorna tydligt med, säger han. 

Sjömanshusstiftelsen har under många 
år bidragit till utbildning och forskning 
som syftar till att förbättra förhållandena 
till sjöss. Att man nu ingår i ett större 
sammanhang tillsammans med andra 
aktörer hoppas Christer Nordling ska 
leda till mer samordnade insatser. 

– Som enskild liten aktör är det svårt att 
skaffa sig överblick och göra kvalificera-
de bedömningar av vilka forsknings-   
projekt som är mest värda att satsa på. 
Genom programkommittén hoppas vi att 
de pengar vi bidrar med ska användas där 
de bäst behövs, säger Christer Nordling. 

En viktig fråga för Sjömanshusstiftels-
en är att de resultat forskningsprojekten 
mynnar ut i också ska påverka de regel-
verk som styr arbetsmiljö och säkerhet 
ombord. Även ur den aspekten tror 
Christer Nordling att nya Lighthouse kan 
få betydelse.  

– Kanske kan vi gemensamt få en stark-
are röst och påverka dem som utformar 
reglerna, säger han. 

Linda Sundgren

Gemensamma krafter för 
starkare sjöfartsforskning
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Nollvision för dödsolyckor

Färre förlisningar

Samma arbete olika 
belastning  

Nya Lighthouse

Fyra universitet och fem finansiärer 

deltar i samarbetet inom nya Light-

house. Chalmers tekniska högskola, 

KTH, Linnéuniversitetet, Göte-

borgs universitet, Region Västra 

Götaland, Svensk Sjöfart (tidigare 

Redareföreningen), Stiftelsen Sve-

riges Sjömanshus, Sjöfartsverket 

och Vinnova. På Lighthouse hem-

sida uppges att ambitionen är att till 

år 2020 ha en årlig omsättning på 

100 miljoner kronor. 

Belöning 2016
Vi premierar förslag på förbättringar inom däck-, maskin-, och intendentur-

avdelningarna. Främst avseende ökad sjösäkerhet, minskade risker vid arbete och 
fritid ombord, förbättrad drifts- och materialekonomi, allmänt miljö mässiga och/
eller ekonomiska förbättringar, ökad driftsäkerhet och trivselfrämjande åtgärder.

Se mer info på www.sjomanshus.se


