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Abstract  

Syfte: Att undersöka vilken kunskap personal inom ambulans, polis och räddningstjänst har 

om egna och de andra organisationers uppgifter vid masskadeattentat. Metod: Studien har en 

kvantitativ ansats, baserad på en enkät med 864 respondenter inom ambulans, polis och 

räddningstjänst varav 7 exluderats. Data har analyserats med bivariat statistik. Resultat: 

Studien visade på signifikanta skillnader i kunskap om skadeplatshantering mellan 

räddningsorganisationernas personalgrupper gällande deras egna och andra organisationers 

uppgifter. Överlag så var personalen kunnig i sina egna uppgifter. Särskilt utmärkande inom 

egna uppgifter var räddningstjänstens personal då de svarade nära 100 procent korrekt. Inom 

samtliga räddningsorganisationer var personalen mindre kunnig när det gällde de andra 

organisationers uppgifter på skadeplatsen. Jämförelsevis var totalt sett färre kunniga bland 

ambulanspersonalen avseende egna och andras uppgifter på skadeplats. Konklusion: 

Påvisade skillnader i kunskapsnivåerna ger olika förutsättningar gällande personalgruppernas 

beredskap inför masskadeattentat. Bristande kunskap om vad respektive organisation ska göra 

på skadeplats riskerar även påverka samverkan mellan räddningsorganisationerna och därmed 

deras förutsättningar att minska lidande och rädda liv, varför åtgärder att öka denna kunskap 

bör anses vara speciellt angelägen.  

Nyckelord: Samverkan; räddningsorganisation; kunskap; ambulans; masskadeattentat. 

Aim: To examine the staff’s knowledge within the ambulance, police and rescue services of 

their own and other organizations' tasks during mass-casualty attacks. Method: This study 

has a quantitative approach based on a survey with 864 respondents within the fields of 

ambulance, police and rescue services after which seven where excluded.  Data were analyzed 

with bivariate statistics. Results: The study showed significant differences in knowledge 

between the various professional groups of the emergency organizations regarding their own 

and other organizations tasks at the incident site. The knowledge among staff was high within 

their own area of tasks. Particular distinctive within their own task was the rescue services, 

which had almost a 100 percent correct response rate. The knowledge was lower for all 

emergency organizations when it came to other organizations tasks at the incident site. The 

lowest level of knowledge in total regarding their own and other organizations tasks at the 

incident site was discovered among the ambulance staff. Conclusion: Differences in 

knowledge level provide different conditions regarding the staffs possibility to prepare for a 

mass-casualty attack. Lack of knowledge about each organizations tasks at the incident site 

also risk affecting the interaction between the emergency organizations and therefore their 

conditions to reduce suffering and save lives, why measures to increase this knowledge 

should be considered to be especially keen. 

Keywords: Collaboration; public safety organization; knowledge; ambulance; mass-casualty 

attack. 
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Bakgrund 

 

Masskadeattentat som ett exempel på en allvarlig händelse 

 

I flera länder är antagonistiska bombattentat riktade mot civila mål ett faktum, med syftet att 

döda och skada så många som möjligt och att skapa en ständig rädsla. I länder som Israel är 

erfarenheten stor och sjukvårdsorganisationen är uppbyggd för att snabbt kunna hantera 

masskadeattentat (Riddez & Brattgård, 1999). I Sverige skulle liknande händelser definieras 

som ”allvarliga händelser” eftersom något inträffat som är så omfattande att resurserna måste 

organiseras, ledas och användas på ett särskilt sätt (Socialstyrelsen, 2013). Katastrofmedicinsk 

beredskap benämns som den beredskap hälso- och sjukvården behöver för att kunna hantera 

allvarliga händelser. Detta genom att på ett anpassat sätt ta hand om de drabbade och 

minimera fysiska och psykiska följder. Föreskrifter i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) fastslår att landstingen ska kunna upprätta en katastrofmedicinsk beredskap.  Detta 

innebär bland annat att de ska planera inför allvarliga händelser utifrån risk- och 

sårbarhetsanalyser. För att uppnå en hållbar beredskapsnivå vid olika katastrofer krävs därför 

träning framförallt kring samverkan, kommunikation och ledning mellan 

räddningsorganisationer (Althouse., 2006). Planeringen inkluderar även att rätt utbildad 

personal, kompetens och avsedd utrustning ska finnas tillgänglig (Nilsson & Kristiansson, 

2015).  

Beredskap inför masskadeattentat behöver samtidigt vara realistisk med hänsyn till 

ekonomiska aspekter då alla aktörer inte enskilt har den kapacitet som krävs vid 

masskadeattentat (Althouse et al., 2006). Det innebär i sin tur större behov av samverkan 

mellan räddningsorganisationer över både organisatoriska och geografiska gränser (Berlin & 

Carlström, 2011).  

 

Vikten av samverkan vid masskadeattentat  

 

Räddningsorganisationerna ambulans, polis och räddningstjänst är centrala för samhällets 

beredskap och har samtliga ansvar för att rädda liv och minska lidande vid allvarliga 

händelser. För att uppnå det på skadeplatsen, där den allvarliga händelsen skett, har 

räddningsorganisationerna både gemensamma och skilda ansvarsområden (Mackway-Jones, 

2014).  
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Samverkan inom räddningsorganisationer har studerats i Sverige och en studie av Berlin & 

Carlström (2008) visade att det endast i undantagsfall skedde någon form av samverkan vid 

skadeplatshantering. I samma studie framkom att det var störst sannolikhet till samverkan när 

personalresurserna var snedfördelade inom räddningsorganisationerna. Innan alla 

räddningsorganisationer fanns representerade på skadeplatsen kunde arbetsuppgifter som låg 

utanför den egna verksamheten utföras. Ett exempel var att polisen hjälpte till att förflytta 

skadade inom skadeområdet då detta krävde mer resurser än vad den enskilda organisationen 

kunde uppbringa (Berlin & Carlström, 2008).  

 

Utbildning och erfarenhet i den prehospitala miljön 

 

Omvårdnaden i den prehospitala miljön påverkas stundvis i relation till omständigheterna. 

Utmanande för sjuksköterskor är att möta och hitta möjligheter att ge plats för omvårdnaden i 

svåra miljöer (Wireklint-Sundström & Dahlberg, 2011).   

Huvudmännen för räddningsorganisationerna ansvarar för planering inför allvarliga händelser 

inklusive utbildning om att skapa och bibehålla personalens beredskap och säkerhet att rädda 

liv. Sjuksköterskor är ofta inarbetade i sina arbetsroller men endast ett fåtal innehar kunskap 

om sina roller vid eventuella allvarliga händelser trots att beredskapen tillfaller alla (Mailey, 

2002).  

Virginia Henderson påtalar god kompetens samt utbildning hos sjuksköterskan för att kunna 

utföra vårdbedömningar samt behandlingar och insatser som är nödvändiga vilket är svårt för 

personer som inte besitter kunskap för dessa uppgifter (Kirkevold, 2000). 

En viktig förberedelse för personal inom räddningsorganisationerna inför allvarliga händelser 

är att ta del av erfarenhet från den personal som konfronterats med dessa händelser eftersom 

de så sällan inträffar. En annan viktig del är att ha kunskap om handlingsplaner vid 

masskadeattentat.  Praktisk övning utifrån dessa planer bör ske regelbundet för att förbättra 

och upprätthålla kunskapen (Frykberg, 2002). 

 

Skadehantering vid masskadeattentat  

 

För att få grundläggande förutsättningar för ett lyckat vårdarbete krävs ett ledarskap och en 

verksamhet där humana värden betonas (Hamrin, Kihlgren, Rinell-Hermansson, & Östlinder, 

2014). Speciellt vid ett masskadeattentat krävs effektiv ledning för att kunna skapa ordning 
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eftersom det initialt kommer att föreligga kaos. Därför är den primära målsättningen att skapa 

ordning och struktur. En chef från varje räddningsorganisation skall tillsammans bilda en 

insatsledning. Varje chef leder sin egen verksamhet inom skadeområdet. Sjukvårdens insats 

leds av två personer, sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig, som har ett nära samarbete för 

att undvika motsägande order, dubbelarbete och sambandsproblem (Mackway-Jones, 2014).  

Problem vid samverkan, ordergivning, samordning, ovisshet och ledning kan orsaka stress hos 

räddningspersonalen. Förberedelse på vad som väntas på skadeplatsen ger en bättre 

förutsättning att förberedas mentalt (Dyregrov, 2002). Sjukvården förbereder för det oväntade 

så att tiden kortas till medicinska åtgärder kan sättas in (Wireklint-Sundsröm 2005). Brister i 

samverkan mellan sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig drabbar de skadade. Samtidigt är 

dålig samverkan den vanligaste orsaken till bristande räddningsinsatser. Personal inom 

räddningsorganisationer bildar på skadeplats ett team. Har denna personal tidigare erfarenhet 

av allvarliga händelser under sin yrkestid finns bättre förutsättningar att hantera svåra 

situationer (Mackway-Jones, 2014).  

 

Problemformulering 

 
Vid masskadeattentat bör det eftersträvas hos räddningsorganisationerna att personalen skall 

kunna organisera och leda sin verksamhet och samverka med varandra. Studier har visat att 

det finns brister hos räddningsorganisationernas personal vid samverkan, kommunikation och 

ledning. Det saknas dock studier kring vilken kunskap personalen inom de svenska 

räddningsorganisationerna har om essentiella uppgifter vid ett masskadeattentat och vilken 

organisation som bär ansvaret för att utföra dem. Detta är av vikt att klarlägga eftersom det 

kan utgöra en bakomliggande faktor till brister i samverkan och ledning på skadeplats. 

 

Syfte 
 

Att undersöka vilken kunskap personal inom ambulans, polis och räddningstjänst har om egna 

och de andra organisationernas uppgifter vid masskadeattentat.  
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Metod  

 
Vårt arbete är en del i en större studie gjord av Holgersson (2016) ”Preparedness for mass-

casualty attacks on public transportation”. Det material som författarna analyserat i denna 

uppsats har insamlats av Holgersson men inte publicerats någon annanstans. I denna 

magisteruppsats har författarna valt att följa riktlinjerna från den vetenskapliga tidskriften 

”International Journal of Nursing”.  

 

Enkät 

 
Den enkät som använts i arbetet är utformad av Annelie Holgersson med återkoppling från 

expertis inom skadeplatshantering samt representanter från de inkluderade 

blåljusorganisationerna. Enkäten arbetades fram under förutsättning att ingen enkät inom 

området fanns tillgänglig i Sverige då undersökningen genomfördes. Enkäten är inte 

psykometriskt testad däremot är den granskad och kontrollerad av en statistiker vid Umeå 

Universitet samt en expert från Statistiska central byrån innan den distribuerades (Holgersson, 

2016). Det material som bearbetats i detta arbete är en utvald del från enkäten. Innehållet i 

denna del är 15 delfrågor gällande ansvarsområden på en skadeplats vid ett masskadeattentat. 

enligt Mackway-Jones (2014). Dessa delfrågor var fördelade med lika många rätta svar inom 

vardera räddningsorganisations ansvarsområde, d.v.s. fem per organisation. Exempel på 

frågor var; vilken räddningsorganisation som bär ansvar för att registrera skadade; prioritera 

skadade; frigöra fastklämda; evakuera de som är i omedelbar fara, identifiera döda; bereda 

väg in och ut ur vrak och rasmassor. Svarsalternativen på alla frågor var; ambulanssjukvården, 

polisen, räddningstjänsten och vet ej.  

 

Urval och datainsamling 

 

Urvalet skedde ur åtta strategiskt valda delar av Sverige och därtill en slumpmässig fördelning 

av respondenter. Personer inom räddningsorganisationer ambulans, polis och räddningstjänst 

blev tillfrågade att svara på en enkät med frågor som berörde kunskap om samverkan och 

arbetsuppgifter vid masskadeattentat. Respondenterna bestod av personal aktiv inom ”yttre 

tjänst” för varje organisation. Enkäter tillsammans med informationsbrev skickades ut per 

post till 1 421 personer, fördelat på 1 090 män och 331 kvinnor, varav 805 besvarade enkäten. 

Därtill kompletterades bortfall av ambulans i ett område genom ytterligare enkätutskick som 
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ledde till 59 ytterligare respondenter så totalt handlade det om 864 respondenter varav 675 

män och 183 kvinnor samt 6 respondenter som inte angett könstillhörighet. (Holgersson, 

2016). 

 

Analys 

 

Av studiens 864 respondenter exkluderades sju stycken vilket gav en inkluderad mängd på 

857 respondenter. Kriteriet för att exkluderas var att de inte fyllt i vilken 

räddningsorganisation de tillhörde och därför inte kunde ingå i jämförelsen mellan de olika 

grupperna. Data-jämförelser har sedan analyserats med bivariat statistik (Chitvåtest), med 

hjälp av Microsoft Excel® och SPSS (version 23). De statistiska testen utfördes för att testa 

om signifikanta skillnader kunde påvisas i svaren mellan de olika yrkesgrupperna. 

Eftersträvansvärt är ett så lågt p-värde som möjligt. Gränsen för signifikans sattes till p-värde 

0,05 (Ejlertsson, 2012). I Excelfilen har rätt svar på frågorna angetts med 1 och fel svar på 

frågorna eller uteblivet svar på frågorna med 0 i de specifika delfrågorna. I resultatet gällande 

kunskaper inom det egna området och andras områden redovisas inte exakt hur många antal 

rätt varje svarande inom gruppen har. Istället sattes ett cut-off värde på över tre rätt (utav max 

5 per organisation), utifrån hur många rätt man rimligen kan kräva att en respondent har. 

Detta applicerades på de tre skapade jämförelsevariablerna ”kunskap om egna organisationens 

uppgifter”, ”kunskap om andra organisationers uppgifter” samt ”kunskap om egna och andra 

organisationers uppgifter”. 
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Tabell 1.  

Frågor och kodning. 

Frågor & (facit) Variabelkodning 

Inventera skadepanoramat och fatta medicinskt 

inriktningsbeslut. (ambulans). 

Upprätta uppsamlingsplats för skadade. (ambulans). 

Prioritera skadade (ambulans). 

Utse en hämtplats och en uppställningsplats för 

ambulanser (ambulans). 

Arrangera avtransport för skadade (ambulans). 

3 rätt eller fler =1  

Mindre än 3 rätt har gett variabelkodning 0. 

Initiera ledning av insatsen (polisen). 

Spärra av skadeområdet och reglera insläpp (polisen). 

Evakuera de som är i omedelbar fara (polisen). 

Registrera skadade (polisen).  

Identifiera döda (polisen). 

3 rätt eller fler =1  

Mindre än 3 rätt har gett variabelkodning 0. 

Eliminera faror t.ex. kemikalier, el 

(räddningstjänsten). 

Bereda väg in och ut ur vrak och rasmassor 

(räddningstjänsten). 

Tillhandahålla specialutrustning som t.ex. belysning, 

lyftanordningar, klippverktyg (räddningstjänsten). 

Frigöra fastklämda (räddningstjänsten). 

Förflytta skadade inom skadeområde 

(räddningstjänsten). 

3 rätt eller fler =1  

Mindre än 3 rätt har gett variabelkodning 0. 

 

 

Etik 

 

Författarna tog del av Holgerssons (2016) material i kodad form. Däremot har Holgersson i 

den stora studien ansökt om etiskt godkännande men etikkommittén ansåg att detta inte 

krävdes (Holgersson, 2016). 
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Resultat 

 

Ambulansens ansvarsområden 

Att upprätta en uppsamlingsplats, inventera skadepanorama och fatta medicinska 

inriktningsbeslut samt utse en hämtplats och uppställningsplats för ambulanser tillfaller 

ambulanspersonalens huvudansvar. Drygt hälften av ambulanspersonalen svarade rätt i 

enkäten om vems uppgift det var att upprätta en uppsamlingsplats. Hos räddningstjänsten var 

antalet som svarade rätt tre av tio och inom polisen strax under två av tio.  När det gäller att se 

över skadepanoramat och fatta medicinska inriktningsbeslut så svarade ambulanspersonal i 

yttre tjänst närmare 97 procent rätt. Polisens svarade med nästan 87 procent rätt och dryga nio 

av tio hade rätt svar inom räddningstjänsten. Drygt varannan inom ambulansen svarade rätt 

om vilken yrkeskategori som har huvudansvaret för att utse en hämtplats. Inom 

räddningstjänsten var siffran drygt sex av tio och inom polisen drygt två av tio. Inom dessa 

delfrågor fanns signifikanta skillnader i personalgruppernas svar vid jämförelser mellan 

grupperna ambulans, polis och räddningstjänst.  De insamlade svaren gällande dessa specifika 

delfrågor visade att ambulansens personal hade högst andel rätta svar som har dessa uppgifter 

som huvudansvar medan färre antal rätt ses hos räddningstjänsten och lägsta resultatet ses hos 

personalen inom polisen.   

 

Räddningstjänstens ansvarsområde 

Förflyttning av skadade på skadeplats är räddningstjänstens huvudansvar och inom detta 

område svarade ca fyra av tio inom räddningstjänsten rätt och en av tio inom polisen svarade 

rätt. Ambulanspersonalens svar angående förflyttning av skadade på skadeplats var rätt i ca 

tre fall av tio. Signifikanta skillnader gällande svaren mellan gruppernas personal visade på att 

räddningstjänstens personal påvisades. Räddningstjänstens personal som har ansvar för att 

förflytta skadade hade en högre andel rätt i ämnet än de övriga personalgrupperna.   

 

Polisens ansvarsområden 

En viktig uppgift på skadeplatsen är att initiera ledning då detta kan leda till minskat kaos och 

ökad struktur samt ett effektivare ledningsarbete i samband med masskadeattentat. Svaren hos 

personalen inom räddningsorganisationerna visade på att ungefärligen en tredjedel av 
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respondenterna svarade rätt gällande vems ansvar det är att upprätta ledningsfunktion. Ingen 

signifikant skillnad kunde påvisas mellan yrkesgrupperna på denna delfråga.  

Polisen bär även huvudansvaret att registrera skadade och resultatet inom detta område hade 

viss spridning. Ambulansen svarade rätt i fyra fall av tio medan polisen svarade rätt i fler än 

sex fall av tio och räddningstjänstens personal svarade rätt i drygt fem fall av tio. Den 

personalgrupp som svarade med högst andel rätta svar inom den specifika frågan var polisen, 

som också bär ansvaret för detta på en skadeplats, medan personalgrupperna inom ambulans 

och räddningstjänst visade på färre andel rätta svar. 

 

Tabell 2.  

Procent inom respektive yrkesgrupp som angav rätt svar kring vilken organisation som 

ansvarar för specifika uppgifter på skadeplats. 

Uppgift/Åtgärd Ambulans Polis Räddningstjänst P-värde 

 n=321 n=259 n=277  
 

Upprätta 

uppsamlingsplats för 

de skadade 

 
50,2% 

 
17,0% 

 
30,0% 

 
<0,001 

 

Inventera 

skadepanoramat och 

fatta medicinskt 

inriktningsbeslut 

 
 

96,9% 

 
 

86,9% 

 
 

90,6% 

 
 

<0,001 

 

Utse en hämtplats 

och en 

uppställningsplats 

för ambulanser 

 
 

57,7% 

 
 

26,6% 

 
 

46,6% 

 
 

<0,001 

 

Förflytta skadade 

inom skadeområdet 

 

 
31,8% 

 
13,5% 

 
41,5% 

 
<0,001 

 

Initiera ledning av 

insatsen 

 

 
27,7% 

 
35,5% 

 
31,4% 

 
0,132 

 

Registrera skadade 
 

39,9% 
 

 
64,1% 

 
54,2% 

 
<0,001 

 

Kunskapen om personalens egna samt andras uppgifter vid ett masskadeattentat redovisas i 

tabell 3. Gällande personalen inom de olika räddningsorganisationerna så framkom det att 
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respondenterna i samtliga fall gav flest rätta svar inom sin egen verksamhet. Polisens personal 

svarade rätt i cirka 80 procent av fallen, ambulansens personal i cirka 90 procent av fallen och 

räddningstjänstens personal svarade rätt i cirka 98 procent av fallen gällande kunskap om de 

egna uppgifterna vid ett masskadeattentat. En signifikant skillnad påvisades avseende 

gällande andel rätta svar mellan räddningsorganisationernas personal. Ser man till 

räddningspersonalens kunskap om andra verksamheters ansvar på skadeplatsen så sjönk andel 

rätta svar. Det framgick att dryga hälften av de insamlade svaren var rätt. Polisen var den 

kategori inom räddningsorganisationerna som hade lägst andel rätta svar om vad de själva har 

för uppgifter på skadeplatsen men de hade högst andel rätta svar om andra verksamheters 

uppgifter på skadeplatsen i jämförelse. Personalens svar gällande andra organisationers 

uppgifter på en skadeplats visade också på signifikanta skillnader vid jämförelse mellan 

räddningsorganisationernas personalgrupper. Totalt framkom inga stora skillnader gällande 

räddningsorganisationernas kunskaper om egna och andras uppgifter. 

Tabell 3.  

Personalens kunskap om egna och andra räddningsorganisationers uppgifter. 

 

 

 

 

  

Kunskapsområden Ambulans Polis Räddningstjänst P-värde 

 n=321 n=259 n=277  

 

Kunskap om egna 

organisationers 

uppgifter 

 
92,2% 

 
81,0% 

 
98,1% 

  
 <0,001 

 

Kunskap om andra 

organisationers 

uppgifter 

 
 

49,2% 

 
 

60,2% 

 
 

48,0% 

 
 

0,008 

 

Kunskap om egna 

och andra 

organisationers 

uppgifter 

 
 

44,8% 

 
 

50,1% 

 
 

48,0% 

 
 

0,743 
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Diskussion 

 
Resultat diskussion 

 

I denna studie undersöktes ett område som inte såvitt vi funnit belysts tidigare. Däremot kan 

resultatet delvis stödjas av observationsstudier och intervjustudier inom området för 

räddningsorganisationernas arbete på skadeplats (Berlin & Carlström, 2008,2011). 

Personalens uppgifter vid en masskadehändelse är i grunden olika för varje 

räddningsorganisation vilket ger personalerna olika upplevelser av ett masskadeattentat 

(Berlin & Carlström, 2008). I denna studie påvisades att andelen rätta svar vid frågor gällande 

uppgifter på skadeplats vid masskadeattentat hos personalen skiljde sig åt mellan 

organisationerna. Andelen rätta svar var över 80 procent hos samtliga organisationer, men 

högst hos räddningstjänstens personal. Att räddningstjänsten visar på en hög andel rätta svar 

kan eventuellt förklaras av att personalen har möjlighet till att kontinuerligt, under sin 

arbetstid, gå igenom och öva sina uppgifter på en skadeplats. Personalen inom ambulans och 

polis utför under sin arbetstid mycket arbete som inte är kopplat till masskadeattentat vilket 

minskar möjligheten till att öva. Holgersson (2016) påvisade i sin studie att polisens personal 

är den grupp som uppskattade sin förmåga lägst när det gäller kunskap om sina egna 

arbetsuppgifter. I denna studie påvisades att polisen gällande kunskaper om sina egna 

arbetsuppgifter hade lägst andel rätta svar. Men likväl var den faktiska kunskapen hos polisen 

i denna studie högre än den uppskattade förmågan i Holgerssons (2016) studie. 

Denna studie visade även på vilken kunskap personalen hade gällande de andra 

räddningsorganisationernas uppgifter på skadeplatsen utifrån svarsenkäten. Studien påvisade 

att andelen rätta svar var lägre rörande de andras organisationers uppgifter. Dock fanns 

signifikanta skillnader gällande andel rätta svar mellan räddningsorganisationerna. Hos 

personalen inom ambulansen och räddningstjänsten var knappt hälften av svaren korrekta 

medan fler (sex av tio) ifrån polisens svarade rätt. Polisens personal utmärkte sig och fler 

inom polisen visade sig svara rätt gällande de andra organisationernas ansvarsområden än de 

övriga räddningsorganisationernas personal. Berlin & Carlström (2008, 2011) visade på 

upplevelserna att räddningsorganisationerna jobbar parallellt men inte i samarbete med 

varandra i önskvärd utsträckning. Det framkommer också att synkron samverkan inte alltid är 

nödvändig (Berlin & Carlström, 2008, 2011). Om räddningsorganisationerna inte samarbetar 

är det ett antagande att kunskapen för varandras uppgifter också är lägre. En annan studie 
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gjord av Andersson (2016) påvisar att många övningar för räddningsorganisationernas 

personal tenderar att fokusera på intraorganisatoriska rutiner och förmågor vilket inte främjar 

samarbete och ökad kunskap för andras uppgifter.  

Inom samtliga räddningsorganisationer har en eller flera ur personalen ledningsfunktion på 

skadeplatsen. Beroende på typ av orsak till masskadeattentat finns det enligt Mackway-Jones 

(2014) någon organisation med huvudansvaret för att initiera ledningsfunktion. När det gäller 

ett masskadeattentat som innebär att en bomb detonerat läggs detta ansvar på polisens 

organisation. Något belägg för skillnader inom personalens andel rätta svar kunde inte påvisas 

mellan grupperna gällande att initiera ledningsfunktion. Däremot går det att utläsa färre 

andelar rätta svar gällande detta hos personalen. Brister i samarbetet gällande 

ledningsfunktion inom sjukvårdens räddningsorganisation kan påverka och drabba de skadade 

personerna (Mackway-Jones, 2014). Vad gäller ledning på skadeplatsen har 

räddningsorganisationerna olika förutsättningar. Inom räddningstjänsten och polisen finns 

särskilt utbildad personal med chefsroller som innehar kunskap och ansvar gällande 

ledningsfunktionen och är inarbetade i dessa roller. Inom ambulansens organisation är det 

innan ett masskadeattentat inte klart vem som får ledningsansvar i form av sjukvårdledare 

eller medicinskt ansvarig, då detta kan variera för olika tillfällen vilket gör att rollerna inte 

blir lika inarbetade.  

Att upprätta uppsamlingsplats för skadade, inventera skadepanoramat och fatta medicinska 

inriktningsbeslut samt att utse en hämtplats och uppställningsplats för ambulanser är områden 

som sker under kontroll av ambulansorganisationen. Hos ambulansens organisation var 

andelen korrekta svar på drygt hälften medan korrekta svar var färre inom de två andra 

räddningsorganisationerna. Att som personal inte inneha kunskapen om vem som äger 

uppgifterna på skadeplatsen kan försvåra och försena ett räddningsarbete. Enligt Berlin & 

Carlström (2011) framkommer att status och konkurrens hos räddningsorganisationerna på 

skadeplatsen kan påverka vald plats för ledning. Samverkan gällande val av uppsamlingsplats 

är viktigt eftersom det påverkas av hotbilden som omger masskadeattentat. Samarbete krävs 

för detta eftersom att faror såsom beskjutning och farliga ämnen ligger inom polisens 

respektive räddningstjänstens expertis och ansvarsområden (Nilsson & Kristiansson, 2015).   

Förflyttning av skadade är en stor del av arbetet på skadeplatsen som kan kräva mycket 

resurser. Det är därför viktigt att räddningsorganisationernas personal vet vems uppgift detta 

är. Enligt Mackway-Jones (2014) ligger ansvaret på räddningstjänstens personal. 

Kunskaperna inom detta är dock bristande. Räddningstjänstens personal svarade rätt i cirka 40 



 
 

13 
 

procent av fallen och ännu färre av ambulansens och polisens personal svarade rätt kring 

detta. Bristen på kunskap i denna fråga kan vara en föreställning om att ansvaret för att flytta 

skadade inom skadeområdet handlar om patientnära uppgifter och i så fall automatiskt 

tillskrivs ambulansens personal. Tidigare studier har visat att ett visst samarbete kan pågå vid 

kortare tillfällen. Just förflyttning av skadade har tidigare påvisats kräva samarbete vilket även 

har förekommit (Berlin & Carlström, 2011). 

Att registrera skadade på en skadeplats kan ta mycket personal i anspråk. Uppgiften ligger 

idag på polisen. Andelen rätta svar hos personalen inom räddningsorganisationerna skiljer sig 

åt mellan grupperna med flest andel rätta svar inom polisens organisation. Ett samarbete bör 

finnas mellan polisen och ambulansen på skadeplatsen men om personalen inte har kännedom 

avseende vems uppgift det är finns det risk för att arbetet fallerar.  Brister kan i senare skede 

påverka andra yrkesgrupper som skall vidarebefordra uppgifter om de skadade till anhöriga, 

medier och sjukvårdsinrättningar. I sämsta fall kan behandlingar och transporter försenas till 

följd av att registrering inte skett (Nilsson & Kristiansson, 2015). En orsak till att kunskapen 

brister inom detta område kan vara att det inte är en prioriterad uppgift, vilket leder till 

tveksamheter kring vem som äger uppgiften. När patienterna skall transporteras iväg eller 

vårdas på skadeplatsen kan det då handla om att ambulansens personal behöver föra en 

registrering för att upprätthålla en patientsäker vård och att polisens personal i ett senare 

skede tar del av dessa uppgifter vilket ger en otydligare bild om vems arbetsuppgift det är på 

skadeplatsen. 

Ambulanssjuksköterskans profession möter vid ett masskadeattentat en kaotisk situation med 

skadade som önskar överlämna ansvaret för sig själva till en kvalificerad personal (Elmqvist, 

Fridlund & Ekebergh, 2008). Om personalen besitter kunskap gällande arbetsuppgifter vid ett 

masskadeattentat kan detta leda till ett minskat kaotiskt intryck samt bättre samarbete och för 

ambulanssjuksköterskan i synnerhet ett ökat fokus på sina uppgifter. Vidare kan detta skapa 

bättre förutsättningar för ambulanssjuksköterskan att även fokusera på de skadade och de 

vårdinsatser som dem behöver, för oavsett vad som drabbat de skadade och vilka insatser som 

krävs så finns liknande behov hos patienterna (Kirkevold, 2000).  

I studien påvisades att en låg andel rätta svar finns inom specifika delar av arbetet hos 

räddningsorganisationernas personal. Enskilda incidenter till följd av kunskapsbrister hos 

personalen påverkar sällan patientsäkerheten. Däremot kan flertalet omständigheter 

tillsammans bidra till att patienter skadas till följd av kunskapsbrister. Kunskapsbristerna kan 

också påverkas av att de övningar som genomförs tenderar att fokusera på 
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intraorganisatoriska rutiner och förmågor. Genom ökad kunskap hos personalen samt mer 

övning och flera färdigheter så minskar riskerna för att patientsäkerheten skall hotas 

(Mackway-Jones, 2014).  

Enligt Berlin & Carlström (2008) sker samarbete mellan personalen endast vid ett fåtal 

tillfällen och när det skedde ökade osäkerheten hos personalen inom 

räddningsorganisationerna, vilket kan förklaras genom den bristande kunskapen som 

framkommer i denna studie gällande personalen inom ambulans, polis och räddningstjänst. En 

studie av Andersson (2016) visade på flera brister som kan förklara kunskapsläget hos 

personalen inom räddningsorganisationerna. Det framkom att övningstillfällena var 

sporadiska och få till antalet, med liten möjlighet till reflektion för all personal tillsammans 

där möjlighet för individuellt lärande begränsades. Gemensamma övningar kan ge möjligheter 

till utbyte av expertis, kunskap och rutiner samt ökad förståelse mellan 

räddningsorganisationerna.  

Masskadehändelser inträffar inte så ofta vilket också gör att specifika kunskaper kan vara 

bristfälliga och skilja sig inom olika områden samt mellan organisationernas personal. De 

erfarenheter och kunskaper som ofta finns hos personalen är från mindre olyckstyper och 

vardagligare händelser samt övningar som syftar till träning inför antagonistiska händelser. En 

annan studie visade att sådana övningar kräver stor förberedelse för att uppnå ett givande 

resultat och viktiga delar att fokusera på kan vara reflektion samt interaktion av 

räddningsorganisationernas olika arbetsuppgifter. Vidare bör fokus och förståelse för 

interaktionen också belysa konsekvenser av gränsarbete och prioriteringar (Andersson, 2016).  

Få övningar är kända där alla tre organisationerna tillsammans har möjlighet till detta. Andra 

studier (Andersson, 2016) belyser att övningarnas uppbyggnad och utförande påverkar vad 

personalen lär sig och tar till sig av under dessa tillfällen som finns för att öva. 

Ambulanspersonalen är den yrkesgrupp som totalt sett hade den lägsta andelen rätta svaren 

vid jämförelse. Ambulansens organisation har inte i förväg personal med ledningsfunktion på 

skadeplatsen, utan hänvisar snarare till att den personal som är först på plats ikläder sig 

rollerna som sjukvårdsledare samt medicinskt ansvarig. I vissa regioner i Sverige pågår en 

förstärkt utbildning gällande sjukvårdens ledningsfunktioner där speciellt tränad personal kan 

kallas ut vid allvarliga händelser för att stötta sjukvårdens befintliga ledning (Nilsson & 

Kristansson 2015). Den uppskattade kunskapen hos personalen som påvisas i Holgerssons 

(2016) studie visar på en osäkerhet hos samtliga personalgrupper gällande sina kunskaper om 

arbetet på skadeplatsen. När andelen korrekta svar är lägre så kan antagande göras att de 
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skadade inte får samma förutsättningar för omhändertagande i jämförelse med en personal 

med högre andel korrekta svar. Andelen rätta svar är högre hos personalen inom de aktuella 

räddningsorganisationerna är än vad de själva uppskattat i studien gjord av Holgersson (2016) 

kan beläggas. 

 

Metodologiska hänsynstaganden 

 
Författarna har i detta arbete använt chitvåtest för att påvisa om signifikanta skillnader mellan 

grupperna kan påvisas inom flertalet frågor och styrka studiens slutsatser. För att chitvåtest 

skall kunna utföras krävs det att det finns en indelning av grupper och att varje respondent 

förs till någon av dessa grupper vilket har skett i detta arbete. När Chitvåtest utförs bör inte 

test materialet understiga en grupp på färre än 30 respondenter och i detta arbete är 857 

respondenter inkluderade (Ejlertsson, 2012). 

En av de granskade delfrågorna inte kunde styrka någon skillnad mellan personalgrupperna 

samt att den totala sammanställningen gällande kunskap inom egna och andra organisationers 

uppgifter också saknade signifikant skillnad. Det sistnämnda kan dock anses logiskt eftersom 

värdena för kunskap inom den egna organisationen samt andra organisationers uppgifter tar ut 

varandra när dessa slås samman.  

Övervägande av validiteten i forskningen handlar om huruvida resultatet visar på det som 

initialt ansågs mätas. Syftet med arbetet var att belysa personalens kunskap vid ett 

masskadeattentat. Detta har skett genom att kartlägga kunskapen om olika organisationers 

uppgifter samt att lyfta specifika delfrågor vars svar visar på potentiella förbättringsområden. 

Frågorna har ett förutbestämt svar vilket gör att de inkomna resultaten kan antingen mätas 

som rätt eller fel. En svaghet i arbetet som bör beaktas är att frågorna som respondenterna 

besvarat kan påverkas av egna uppfattningar. Exempel på detta är frågan om att initiera 

ledning på skadeplatsen. Enligt Mackway-Jones (2014) finns det en organisation med 

huvudansvar vid typen av masskadeattentat som beskrevs i enkäten. Det finns en risk att 

respondenter svarat utifrån att alla tre olika räddningsorganisationer som ingått i studien har 

egen ledning vilket i sin tur kan ha påverkat deras svar.  

Vid mätning av personalens kunskap gällande sina egna uppgifter och andras uppgifter har 

författarna använt sig av ett så kallat cut-off värde. Här beslutades att använda sig av ett värde 

som ligger på mer än tre rätt av fem för att kunna se tendenser och relationer gällande andelen 
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rätta svar hos personalen. Risken med att använda ett högre cut-off värde hade varit att 

andelen rätta svar skulle visa på lägre resultat. Vidare syftar det valda värdet till att spegla en 

kunskapsnivå som är rimligt att kräva av respondenterna.   

 

Konklusion 
 

Kunskapen om deras egna uppgifter på skadeplats finns hos en majoritet av personalen, med 

signifikanta skillnader mellan yrkesgrupper och med flest kunniga inom räddningstjänsten. 

Kunskapen om andra organisationers uppgifter visade på jämförelsevis färre kunniga, där 

polisens personal visade på högst andel rätta svar. Således kan det konstateras brister i 

ambulanssjuksköterskornas kunskap om hantering av masskadeattentat, vilket kan påverka 

dödlighet och lidande både för personalen och de drabbade om ett attentat inträffar. 

Förutsättningar för katastrofmedicinskberedskap inför masskadeattentat inom 

räddningsorganisationerna behöver förbättras om dessa ska få möjlighet att ha den kunskap 

som krävs för att göra sina jobb och rädda liv.  

I våran närtid har kunskaper krig detta aktualiserats med tanke på attentatet på Drottninggatan 

i Stockholm. Genomgångar och utredningar kring attentatet får visa på styrkor och svagheter 

kring räddningsarbetet inom skadeområdet. Men en slutsats är att forskning kring samverkan 

och masskadeattentat är mer aktuell än någonsin.  
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