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Sammanfattning  
Bakgrund: En effektiv ledning av sjukvårdens organisation på 
skadeplats anses som en förutsättning för att minska skador och 
lidande hos dem som drabbats av en olycka. I KAMEDO-
rapporter beskrivs verkliga olyckor, hur bland annat 
organisatoriska delar genomförts samt utvärderingar av vilken 
betydelse olika beslut haft. Syfte: Studiens syfte var att granska 
KAMEDO-rapporter avseende prehospital sjukvårdsledning på 
skadeplatser. Metod: Åtta stycken KAMEDO-rapporter 
granskades med fokus på organisation och ledning. Resultat: 
Fyra områden som alla var påverkbara av ledningspersonalen 
beskrevs: Ledning och Samverkan, Load and Go – Stay and 
Play, Prioritering samt Triage. I de flesta fallen blev personalen 
i den första ambulansen den som initialt tog ledningsansvaret. I 
sju av åtta rapporter nyttjades principen Load and Go vilket 
främst berodde på goda transportmöjligheter och korta avstånd 
till sjukhus. Överlag kunde det urskiljas en tendens att 
användandet av prioriteringsmarkeringar och skadekort 
utnyttjades dåligt. Om triageringen till sjukhusen blev rätt för 
att undvika överbelastning berodde i stor del på hur väl 
ledningen fungerat på skadeplatsen. Slutsats: Det är viktigt att 
personal som är väl förtrogna med att arbeta på en skadeplats 
är de som också förblir i ledande position i händelse av en stor 
olycka. 
 
 
Nyckelord: KAMEDO-rapport, prehospital sjukvårdsledning, samverkan, 

organisation, katastrof 

 



 

    

 

Prehospital medical management    

– specification of experiences from KAMEDO-
reports 
 
Author: Tobias Johansson & Annika Knutsson 

Supervisor: Lena Hedvall 
Literature review 

Date 2007-06-14 

Abstract 
Background: An effective management of the healthcare's 
organization on one disaster site is considered as a condition in 
order to decrease damages and suffering at them as been hit of 
an accident. In KAMEDO-reports is described true accidents, 
how among other thing organizational parts been implemented 
and evaluations of which importance different decisions had. 
Aim: The aim of the study was to examine KAMEDO-reports 
concerning prehospital medical management on disaster sites. 
Method: Eight KAMEDO-reports was examined with focus on 
organization and management. Results: Four areas in which all 
could be influenced by the healthcare personnel in leading 
position was described: Management and Co-operation, Load 
and Go - Stay and Play, Priority and Triage. In most cases, the 
personnel that arrived in the first ambulance took the initial 
management responsibility. In seven of eight reports the 
principle of Load and Go was used which mainly depended on 
good transport possibilities and short distances to hospitals. A 
tendency could be discerned that the use of priority markings 
and damage cards was poorly used. About triage to the 
hospitals became correct in order to avoid overload depended 
in big part on how well the management functioned on the 
disaster site. Conclusion: It is important that personnel that is 
surely familiar with working on a disaster site also remains in 
conductive position in case of a big accident. 
 
Keywords: KAMEDO report, prehospital medical management, co-operation, 

organization, disaster  
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BAKGRUND  
Vid en stor olycka är en fast och effektiv ledning samt god samverkan mellan 

olika räddningsorgan en förutsättning för en lyckad räddningsinsats. Det har visat 

sig att de organisatoriska problemen vid olyckor ofta är mycket stora 

(Katastrofmedicinska Observatörsstudier (KAMEDO) 73, 1999). Detta bekräftas 

av Rüter, Örtenwall & Wikström (2004) som studerat tretton allvarliga olyckor 

och funnit anmärkningsvärda problem med ledningsarbetet i elva av dessa. Det är 

därför angeläget att ambulanssjuksköterskan använder sig av resultaten i de 

utvärderingar som gjorts inom prehospital sjukvårdsledning och håller sig 

informerad för att därmed minimera risken för upprepning av misstag. 

KAMEDO 

Redan 1963 konstaterade Försvarsmedicinska Forskningsdelegationen att svensk 

sjukvård var väl planerad och organiserad för ett normalt fungerande samhälle, 

men dåligt planerad för en katastrofsituation (KAMEDO 73, 1999; Hamberger, 

Kulling & Riddez, 2003). Snart bildades Katastrofmedicinska 

Organisationskommittén, idag benämnd Katastrofmedicinska Observatörsstudier 

vars uppgift blev att samla in de medicinska, psykologiska, organisatoriska och 

sociala aspekterna på katastrofer. I SOSFS 2005:13 definieras katastrofer som en 

allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det 

akuta behovet och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata 

åtgärder inte längre kan upprätthållas. Insamlandet av information sker genom att 

sakkunniga observatörer från Sverige skickas till platser, nationellt såväl som 

internationellt, som drabbats av katastrofer (KAMEDO 73, 1999). Den 

information de samlar in används i syfte att förbättra verksamheten i Sverige och 

sammanfattas i KAMEDO-rapporter. I dagsläget utkommer KAMEDO-

rapporterna genom Socialstyrelsens försorg (KAMEDO 84, 2004). 

Prehospital sjukvårdsledning 

Sjukvårdens första uppgift på en skadeplats är att inventera antalet drabbade, 

överblicka skadeområdet och göra en grov uppdelning i svårt och lätt skadade 
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(Socialstyrelsen, 2001). Dessutom ingår det i sjukvårdens uppgift att, under ibland 

försvårande omständigheter såsom mörker, dåliga väderförhållanden och 

geografiska lägen, bedöma resursbehov, avrapportera till larmcentral, leda och 

fördela sjukvårdspersonal inom skadeområdet samt styra fördelningen av enskilda 

patienter till anvisade sjukhus. Ledning vid akuta sjukvårdsinsatser syftar till att 

rädda liv, minska invaliditet och lidande genom att skapa optimal balans mellan 

behov och resurser (a.a.). Det som bör styra prioriteringen är effekten av olika 

åtgärder på överlevnad, framtida invaliditet och patientens fysiska lidande. I 

Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk katastrofberedskap (2001) hävdas att det 

således inte ligger någon etisk konflikt i att prioritera mellan olika patienter ur ett 

strikt medicinskt perspektiv, d.v.s. att medvetet låta de patienter vänta vars 

överlevnadschanser bedöms som ringa. Det har av erfarenhet visat sig att 

patienterna blir bäst omhändertagna om erfaren ambulanspersonal prioriterar ute 

på skadeplatsen så att de snabbt kan komma till sjukhusen för fortsatt vård (a.a.).  

Samverkan mellan cheferna i de olika organisationerna 

Termen ledning fastställs enligt SOSFS 2005:13 som en aktivitet som syftar till att 

definiera en verksamhets uppgift och se till att tillgängliga resurser samordnas och 

nyttjas på bästa sätt för att denna uppgift skall kunna lösas. Vid prehospital 

sjukvårdsledning agerar sjukvården sällan ensam, oftast sker ett samarbete med 

räddningstjänst och polis. Räddningstjänsten benämner sin högsta chef inom 

skadeområdet räddningsledare, polisens högsta chef kallas polisinsatschef medan 

sjukvårdens högsta chef heter sjukvårdsledare. Dessa olika chefer leder var och en 

sin egen organisations verksamhet inom skadeområdet (Socialstyrelsen, 2001). 

Enligt SOSFS 2005:13 definieras skadeområde som det område runt skadeplatsen 

inom vilket sjukvårds- och räddningsinsatser leds och organiseras. I SOSFS 

2005:13 7 kap. 2 § står det att ”Inom den särskilda sjukvårdsledningen i ett 

skadeområde skall det finnas en sjukvårdsledare och en medicinskt ansvarig. 

Beteckningarna på nämnda funktioner skall alltid användas vid sjukvårdsledning i 

ett skadeområde” (s. 14). Definitionen av sjukvårdsledare är den person i hälso- 

och sjukvården som administrativt leder sjukvårdens arbete medan den medicinskt 

ansvarige är den ur hälso- och sjukvårdspersonalen som prioriterar och beslutar 
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om medicinska åtgärder (SOSFS 2005:13). Rollen som medicinskt ansvarig 

innebär ett vandrande ledningsansvar. Detta beror på att den person som har högst 

medicinsk kompetens på skadeplatsen har det medicinska ansvaret 

(Socialstyrelsen, 2001). 

Omvårdnad ur ett ledningsperspektiv  

Enligt Kim (2000) kan ämnet omvårdnad delas upp i fyra domäner, 

patientdomänen, patient-vårdardomänen, vårdmiljödomänen och 

vårdverksamhetsdomänen. Inom vårdverksamhetsdomänen ingår beslutsfattande 

och prioritering av omvårdnad. Sjuksköterskans huvudsakliga ämnesområde är 

omvårdnad och sjuksköterskan är också den som primärt ansvarar för omvårdnad 

(SOSFS 1993:17). I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1993:17 anses att det 

ännu inte finns någon allmänt vedertagen definition av begreppet omvårdnad men 

att syftet med omvårdnad bland annat är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och 

ohälsa samt minska lidande. Omvårdnad innefattar även att skapa en 

hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt att ge patienterna 

stöd och hjälp i deras reaktioner på sjukdom och trauma (a.a.). I en 

ledningssituation är det viktigt att se omvårdnadsarbetet som en betydelsefull 

faktor för att hela tiden ha fokus på att minska patientens lidande ur såväl ett 

fysiskt som ett psykiskt perspektiv (Socialstyrelsen, 2001). 

Sjuksköterskan i en ledningssituation  

Den 1 november 2005 kom en lagändring som innebar att endast legitimerad 

personal fick ge läkemedel på generell delegering med undantag av medicinsk 

oxygen (SOSFS 2005:22, SOSFS 2005:24). Detta medförde ett krav på att minst 

en i ambulansbesättningen i varje akutambulans var sjuksköterska.  

En ambulanssjuksköterska ska bland annat kunna omhänderta patienter på ett 

flexibelt och kreativt sätt i skiftande miljöer och med ibland begränsade resurser. 

Dessutom ska ambulanssjuksköterskan kunna planera sitt arbete, arbeta i team och 

samarbeta med andra funktioner såsom t.ex. polis och räddningstjänst (SOSFS 

1997:18; Socialstyrelsen, 2005). Ambulanssjuksköterskan måste likaså kunna 
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använda sina kunskaper under stora olyckor och katastrofer samt fungera i 

medicinsk ledningsfunktion inom skadeområdet (SOSFS 1997:18).  

 

I denna studie användes KAMEDO-rapporter för att få kunskap om hur 

ambulanssjuksköterskan kan ta lärdom av erfarenheter från stora 

olyckor/katastrofer.  

SYFTE 
Syftet med studien var att granska KAMEDO-rapporter avseende prehospital 

sjukvårdsledning på skadeplatser.  

METOD 
Kontext 

Sakkunniga observatörer med goda kunskaper inom den aktuella olyckstypen 

skickas ut till katastrofdrabbade områden såväl i Sverige som i resten av världen 

för att samla in information angående olyckor (KAMEDO 73, 1999). 

Informationen inhämtas när ett helhetsperspektiv har infunnit sig, det vill säga 

ofta upp till några månader efter det händelsen inträffade. Vinsten med detta är 

dels att en mer heltäckande bild av olyckan framträder och dels att så kallad 

”katastrofturism” undviks där observatörer annars kan störa arbetet vid en 

pågående räddningsaktion (Hamberger et al., 2003). Olika delar av händelsen 

genomgås. Dessa kan vara hur räddningsaktionen framskridit (i synnerhet 

medicinska och organisatoriska aspekter), hur sjukhusens verksamhet fungerat 

men även psykiska effekter av olyckan diskuteras (KAMEDO 73, 1999).  

Urval och datainsamling 

En granskning av rapporter genomfördes för att sammanställa information om 

prehospitalt ledningsarbete. De rapporter som granskades utgjordes av 

KAMEDO-rapporter i fulltext som inhämtats från Socialstyrelsens webbplats 

www.socialstyrelsen.se alternativt som tryckt version, utgivna av Socialstyrelsen. 
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Endast KAMEDO-rapporter som beskrev olyckor/katastrofer från år 1990 till år 

2006 användes. Rapporter som beskrev nationella såväl som internationella 

händelser granskades. Då alla KAMEDO-rapporter är skrivna på svenska gjordes 

inga språkbegränsningar. Inga sökord eller databaser behövde således användas 

för att finna kompletterande rapporter. Det fanns 31 stycken KAMEDO-rapporter 

2007-04-25 på Socialstyrelsens hemsida eller utgivna i tryckt version som 

beskriver olyckor efter år 1990. KAMEDO-rapport 73 är en sammanfattning av 

tidigare sammanställda rapporter och ingår därför inte i urvalet. Totalt granskades 

30 stycken KAMEDO-rapporter. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Enbart rapporter som beskrev olyckor där sjukvårdspersonal varit i 

ledningsfunktion och varit aktiva i närhet till skadeplatsen granskades. För att 

matcha de KAMEDO-rapporter som svarade mot syftet användes följande fem 

frågeställningar: 

1. Beskrivs den prehospitala sjukvårdsledningen? 

2. Beskrivs ledning i absolut närhet till skadeplats? 

3. Beskrivs den operativa ledningen utförligt på skadeplatsen? 

4. Beskrivs sjuksköterskan i det prehospitala sjukvårdsarbetet? 

5. Beskrivs sjuksköterskan i prehospital ledningsfunktion? 

Frågorna har rangordnats så att om den första frågan besvarades med ett nej 

exkluderades rapporten även om de andra frågorna kunde besvaras med ett ja, i 

fallande ordning. De tre första frågorna skulle besvaras med ett ja för att rapporten 

skulle inkluderas, medan de två sista kunde besvaras med ett nej. De frågor där 

svaren framgick dåligt av rapporten besvarades med ett nej. Processen kan utläsas 

under Frågeställningar i tabellform i bilaga 1. 

 

De KAMEDO-rapporter som inkluderades var KAMEDO 62, 63, 75, 79, 80, 81, 

85 och 87 (se Rapportöversikt, bilaga 2). Således uppgick antalet rapporter som 

granskades i denna studie till åtta stycken. För att förenkla läsbarheten i resultatet 

användes endast rapportens nummer vid refereringen. 



 

10 

 

  

 

Dataanalys 

En manifest innehållsanalys av KAMEDO-rapporterna gjordes. Vid manifest 

innehållsanalys gäller det för forskaren att se det som verkligen står i texten utan 

att göra tolkningar av underliggande meningar (Downe-Wamboldt, 1992). 

Metoden kan användas för att dra slutsatser om innehållet i rapporter (Graneheim 

& Lundman, 2004). Graneheim och Lundmans (2004) modell för att analysera 

innehållet i texter har använts som stöd vid granskningen av de åtta KAMEDO-

rapporterna. Texten lästes igenom upprepade gånger, av båda författarna, för att få 

en känsla för helheten. Innehållet diskuterades och meningar och fraser som var 

relevanta för syftet plockades ut och sorterades i grupper som speglade innehållet. 

Frågor som guidade analysen var: Vilka områden kan sjukvårdsledare och 

medicinskt ansvarig påverka med sin ledningsfunktion? Finns det återkommande 

omvårdnadssituationer i ledningsarbetet på en skadeplats? Dessa användes som ett 

stöd för att få fokus på sjukvårdpersonalen i ledningsfunktion i direkt anslutning 

till olyckan. Sex grupper framkom ur texten, de var Ledning och Samverkan, 

Load and Go - Stay and Play, Prioritering, Triage, Uppsamlingsplats samt 

Kommunikation. Rapporterna lästes igenom ytterligare ett antal gånger till av 

författarna enskilt och tillsammans och de sex grupperna kunde slås samman och 

blev till slut fyra, vilka var Ledning och Samverkan, Load and Go - Stay and Play, 

Prioritering samt Triage. Dessa kategorier utgjorde det manifesta innehållet. 

 

RESULTAT 
Under kategorin Ledning och Samverkan beskrevs hur ledningen av 

olyckan/katastrofen genomfördes samt hur samarbetet fungerade mellan de olika 

organisationerna. Med Load and Go menades att handläggningen på olycksplatsen 

blev sådan att ambulanspersonalen lastade och körde så fort som möjligt för att 

inte förvärra patienternas skada/skador. Denna form användes ofta vid korta 

avstånd till sjukhus. Motsatsen blev då Stay and Play vilket innebar att behandling 

påbörjades ute på skadeplatsen före avtransport till sjukhus. Med Prioritering 

menades att patienternas skador blev bedömda efter hur allvarliga de var. Under 
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rubriken Triage beskrevs om det varit ett medvetet val som gjort att en viss 

kategori patienter hamnat på ett visst sjukhus.  

 

Ledning och samverkan 

I sju av de åtta av rapporterna redovisades att ambulansbesättningarna ur de först 

anländande ambulanserna på skadeplatsen blev de som initialt ledde det 

prehospitala ledningsarbetet (62, 63, 75, 80, 81, 85, 87). Det anses vara viktigt att 

så tidigt som möjligt agera i en första ledningsfunktion och starta med uppgifter 

som att inventera och rapportera (80). Vid flyghaveriet i Gottröra (63) 

rapporterades att ledningsläkaren kom till olycksplatsen så sent att denne inte 

hann få ett fast grepp om verksamheten och vid flygolyckan i Taiwan (81) ansågs 

olyckan uppklarad vid ledningsläkarens ankomst. Vid flyghaveriet i Gottröra (63) 

beskrevs vidare att ledningsambulansens personal verkade vara de som hade bäst 

överblick över olyckan. Detta berodde på att den läkare som utsågs till 

ledningsläkare saknade ledningsläkarutbildning och erfarenhet av arbete på 

skadeplats. Vid diskoteksbranden i Göteborg (75) kom aldrig någon 

ledningsläkare till skadeplatsen. Det berodde dels på att det inte fanns en 

beredskapslista för läkare som genomgått ledningsläkarutbildning och dels på att 

det aldrig kallades in någon ledningsläkare. De rapporter som beskrev en väl 

fungerande ledningsorganisation (80, 85) visade att tydliga och inövade lednings- 

och samverkansplaner var en förutsättning. I dessa planer beskrevs innebörden av 

ledningsuppgiften och där klargjordes hur det vandrande ledningsansvaret 

fungerade. I båda rapporterna (80, 85) innehades sjukvårdsledarrollen av 

ambulanspersonal som var väl förtrogna med prehospitalt arbete. Vid tågolyckan i 

Tyskland (79) kritiserades ledningsläkaren som ansågs sakna central styrning av 

insatsen och det faktum att denne var omöjlig att få samband med via 

kommunikationsradio. Vid bombattentatet i Finland (87) fanns inte någon 

fungerande plan för hur den prehospitala sjukvårdsledningen skulle fungera vilket 

ledde till improvisation och osäker styrning av ledningsarbetet. 
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Rutiner för samverkan mellan polis, räddningstjänst, sjukvård och övriga 

organisationer bör vara väl förberedda inför stora insatser (87). Det ansågs viktigt 

att samverkan fungerade lika bra under insatsen som i efterförloppet, vilket hade 

ett viktigt symbolvärde i allmänhetens ögon (a.a.). I de flesta rapporterna beskrevs 

samverkan som väl fungerande (62, 63, 75, 80, 81, 87). Vid tågolyckan i Tyskland 

(79) framställdes att det tidvis var svårt att effektivt leda de olika organisationerna 

då antalet räddningsarbetare var stort och antalet frivilliga många. Invändningar 

redovisades också mot räddningstjänstens agerande vid rasolyckan i Jerusalem 

(85) där räddningstjänsten agerade själv utan samverkan med sjukvården. Detta 

innebar att brandfordon utan analys av konsekvenserna placerades så att de 

blockerade infartsvägar för ambulanserna. 

Load and Go – Stay and Play 

I sju rapporter beskrevs att ett medvetet val av Load and Go-principen gjorts (62, 

63, 75, 80, 81, 85, 87). När denna bedömning gjordes togs även beslutet att inte 

upprätta någon uppsamlingsplats med tält för de skadade där mer ordnade 

förhållanden kunde upprätthållas (a.a.).  Den övervägande orsaken till beslutet om 

Load and Go var det korta avståndet till närmsta sjukhus (62, 75, 80, 81, 85, 87) 

och att antalet skadade var så stort att personalresurserna initialt var för små för att 

utföra sjukvårdsinsatser på plats (75, 81, 87). Vid flyghaveriet i Gottröra (63) var 

visserligen antalet patienter stort, men ingen var så svårt skadad att akuta 

sjukvårdsinsatser behövdes och därför gjordes bedömningen att avancerad 

sjukvård kunde vänta tills patienterna transporterats till sjukhus. Renodlad Load 

and Go-princip beskrevs i KAMEDO-rapporterna 81, 85 och 87, där 

uppsamlingsplatserna upprättades med tanke på att kunna avtransportera 

patienterna så snabbt som möjligt bort från skadeplatsen. Beslutet om Load and 

Go omvärderades när mer personal kommit till skadeplatsen och skadepanoramat 

tydligt framträdde, mer sjukvård utfördes på skadeplatsen (62, 63, 75). Då 

upprättades även uppsamlingsplatser för de skadade som skydd för väder och vind 

(62, 63, 81) och för att i ett senare skede stabilisera patienter i väntan på 

avtransport (63, 75). Vid tågolyckan i Tyskland (79) användes Stay and Play som 

förfaringssätt då det fanns så gott om sjukvårdspersonal att varje patient hade 
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tillgång till ett traumateam var. Grundprincipen var att varje patient skulle få den 

vård som tillståndet krävde. Uppsamlingsplatserna som upprättades var till för att 

underlätta avtransporten av skadade (a.a.).  

Prioritering 

I två av rapporterna beskrevs att olyckorna i inledningsskedet var så kaotiska och 

ogripbara att det var mycket svårt att prioritera (62, 75). En sjuksköterska i 

ledningsfunktion berättar ”Min första uppgift var att prioritera. Det var inte lätt.” 

(62, s. 26), hon fortsätter ”- Jag beslutade att det inte fanns utrymme för att 

påbörja behandling. – Det var ett svårt beslut. Men det var så många mycket svårt 

skadade människor som behövde omedelbar hjälp för att överleva.” (62, s. 26). 

Då arbetet pågått ett tag och någon hade tagit på sig eller tilldelats ansvaret som 

medicinskt ansvarig började patienterna prioriteras utefter olika modeller (62, 63, 

75, 85, 87). Det framkom att i länder som ofta utsatts för stora olyckor/katastrofer 

(85) eller där tydliga och inarbetade rutiner fanns (62, 63, 75, 81, 85, 87) blev det 

naturligt att prioritera efter hur allvarliga skadorna var. Vid tågolyckan i 

Storbritannien (80) framgick att sjukvårdsgrupperna inte var tränade för 

prehospitalt arbete och där skedde ingen prioritering. Vid flyghaveriet i Gottröra 

(63) prioriterades patienterna men inga prioriteringslappar eller skadekort 

användes. Detta gjorde att samma patienter blev bedömda flera gånger av olika 

sjukvårdspersonal vilket upplevdes som irriterande och ineffektivt av både 

sjukvårdspersonal och skadade. Vid diskoteksbranden i Göteborg (75) användes 

först prioriteringslappar, men det stora antalet svårt skadade gjorde att det var 

omöjligt att fortsätta med prioriteringslapparna. Vid tågolyckorna i Tyskland (79) 

och Storbritannien (80) ansågs att ingen egentlig sortering eller prioritering 

behövdes, en princip som var möjlig på grund av den massiva sjukvårdsinsatsen. 

Triage 

Det har visat sig att triagering till rätt vårdnivå kan vara en svårighet dels för att 

ledningsläkare skickat patienterna till sitt ”hemsjukhus” eller att ambulanserna 

kört till det sjukhus från vilka de utgick (63, 79, 81). Vid spårvagnsolyckan i 

Göteborg (62) startade triageringen till olika sjukhus när en ledningsläkare 
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kommit till skadeplatsen, dessförinnan transporterades patienterna till närmsta 

sjukhus. På grund av den kaotiska situation som beskrevs vid diskoteksbranden i 

Göteborg (75) blev grundprincipen för triageringen en så jämn uppdelning som 

möjligt av patienter till de olika sjukhusen för att inget sjukhus skulle bli 

överbelastat. Detta kunde ske genom telefonkontakt med sjukhusen och mellan 

ambulanserna. I KAMEDO-rapporterna 80 och 85 beskrevs en väl fungerande 

organisation för att triagera patienterna till rätt vårdnivå. Anledningen till detta 

möjliggjordes i KAMEDO-rapport 80 av goda kommunikationsmöjligheter via 

mobiltelefoni, fast telefoni och radiokommunikation. En annan anledning var att 

olyckans storlek direkt kunde identifieras och att högsta beredskap tidigt sattes in 

(a.a.). I KAMEDO-rapport 85 framställdes att den primära fördelningen av 

patienter mellan sjukhusen styrdes av kunskapen om de olika sjukhusens 

kompetens och kapacitet. Sjukvårdsledaren följde en väl inarbetad modell för 

detta arbete. Genom en kontinuerlig återrapportering från de olika sjukhusen till 

sjukvårdsledaren angående aktuell beläggning begränsades antalet 

sekundärtransporter tack vare att patienterna kom till rätt sjukhus direkt (a.a.). De 

mottagande sjukhusen blir lätt överbelastade vid snabb avtransport och avsaknad 

av central samordning. Så var fallet vid bombattentatet i Finland (87). Där 

skickades normalt alla barn till ett visst sjukhus. Barnkliniken där blev snart 

överbelastad då det inte hade resurser att ta hand om alla allvarligt skadade och 

traumatiserade barn. 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 

I KAMEDO-rapporterna har opartiska observatörer granskat ett händelseförlopp 

och utvärderat resultatet av detta. Positiva och negativa händelser har 

sammanställts för att ge en så tydlig bild av händelseförloppet som möjligt. En 

svaghet med KAMEDO-rapporterna är att de inte granskats kritiskt ur ett 

vetenskapligt perspektiv. Istället förlitas läsaren på att de sakkunniga 

observatörerna gjort en riktig iakttagelse. Urvalet med KAMEDO-rapporter från 
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olyckor som skett från år 1990 och framåt kan verka långt då det givetvis även 

inom området prehospital sjukvårdsledning varit en fortgående utveckling. Målet 

var inte att jämföra om det med dagens syn på prehospital sjukvårdsledning blivit 

bättre eller sämre omhändertagande av patienten på skadeplatsen, därför ansågs 

denna tidsperiod vara rimlig. Att begränsa urvalet till KAMEDO-rapporter som 

endast beskrev nationella händelser ansågs också vara till nackdel, varför även 

rapporter som beskrev annan ledningsstruktur än den som används i Sverige togs 

med.  

 

Fem frågor användes för att utifrån syftet finna lämpliga KAMEDO-rapporter. 

Styrkan med frågorna var att de effektivt sorterade bort de KAMEDO-rapporter 

som inte tydligt beskrev prehospital sjukvårdsledning i direkt anslutning till 

skadeplatsen. Möjligen var frågorna som ställdes för snäva vilket i så fall gjorde 

att fler rapporter kunnat inkluderas. Kraven som fanns var att sjukvårdspersonal 

skulle leda sin egen organisation, vilket inte var fallet vid alla olyckor (jämför en 

polischef som har befälet över sjukvårds- eller räddningsorganisationen). Även 

kravet att den som ledde olyckan skulle vara i direkt närhet till olyckan ansågs 

vara rimligt då detta ansågs öka stressnivån och på så vis ställa högre krav på 

sjukvårdsledaren. Anledningen till att fråga fyra och fem kunde besvaras med ett 

nej och rapporten ändå inkluderades var för att se om studien kunde fokusera 

enbart på yrkesgruppen sjuksköterskor. Målet var initialt att endast presentera 

rapporter där sjuksköterskor i ett tidigt skede av olyckan varit involverade i den 

prehospitala sjukvårdsledningen. Då detta endast resulterade i två stycken 

KAMEDO-rapporter blev underlaget för litet, speciellt då ledningsansvaret senare 

övertogs av ledningsläkare i ett av fallen. Ytterligare en svårighet var att 

sjuksköterskor, undersköterskor och vårdpersonal inte alltid beskrevs utifrån sina 

olika yrkeskategorier, utan som en grupp. I de fall där sjuksköterskans roll 

beskrevs ingick denne i arbetet på skadeplatsen och då framförallt i 

sjukvårdsgrupper som skickats till skadeplatsen. Utvärderingar av 

sjuksköterskornas arbete beskrevs för dåligt i KAMEDO-rapporterna för att vara 
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intressant att ha med i studien samtidigt som att detta inte svarade på studiens 

syfte. 

 

Användandet av manifest innehållsanalys ansågs lämpligt då det förenklade 

sammanställningen av de olika KAMEDO-rapporterna. En annan fördel var att 

tydliga kategorier kunde utrönas ur textmassan. Analysmetoden möjliggjorde 

jämförelser mellan olika länders organisationer, även om dessa var olika 

uppbyggda. Kan då resultatet appliceras på svensk ambulanssjukvård? Ja, därför 

att även om ledningsarbetet drivs av en läkare i Tyskland (KAMEDO 79, 2004) 

kan de erfarenheter som gjorts där användas i Sverige där det idag ofta är en 

sjuksköterska som är i ledningsfunktion. Frågeställningarna som guidade analysen 

ansågs nödvändiga för att förtydliga syftet och göra det mer precist. Anledningen 

till att antalet grupper minskades från sex till fyra var att det fanns tydliga likheter 

i vissa av grupperna. De fyra kategorierna ansågs spegla syftet väl. 

Resultatdiskussion  

De faktorer som kan påverkas av personal i ledningsfunktion vid en 

olycka/katastrof är att en korrekt styrning av den egna personalen finns och att 

samverkan mellan andra organisationer fungerar (Ledning och Samverkan). Även 

inom vilken tidsram patienten kommer till sjukhus för slutgiltig behandling (Load 

and Go - Stay and Play), i vilken ordning patienterna prioriteras för avtransport 

(Prioritering) och att de skadade kommer till rätt vårdnivå direkt för att minska 

överbelastning av vissa sjukhus (Triage) är påverkbara av ledningspersonalen. 

Ledning och samverkan  

Det visade sig att olika länders organisationer är snarlikt uppbyggda vad gäller det 

vandrande ledningsansvaret. Då någon med högre medicinsk kompetens anlände 

till skadeplatsen tog denna person över ledningsansvaret, både som 

sjukvårdsledare och som medicinskt ansvarig (KAMEDO 62, KAMEDO 63, 

KAMEDO 81 & KAMEDO 87). Dessa personer kom ofta sent i 

händelseförloppet och upplevdes ha svårt att greppa och överblicka olyckan. Den 

person som haft ledningsansvaret lämnade över det till läkaren som anlände. Med 
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detta följde att: samverkan med sjukhusen blev sämre, patienterna skickades till 

det sjukhus som läkaren arbetade på. Alla på olycksplatsen skulle vända sig till en 

ny person, denna person måste vara lätt att identifiera (vilket inte alltid var fallet) 

och han/hon ska bli insatt i olyckan på mycket kort tid för att kunna fatta viktiga 

beslut. Den kaosartade situation som redan fanns riskerade att bli än mer 

kaosartad. Vid de olyckor där rollen som sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig 

innehafts av olika personer verkar olyckan ha varit mindre kaosartad (KAMEDO 

80 & KAMEDO 85). Vid jämförelse med den nya organisation som har arbetats 

fram i Sverige där ledningsansvaret stannar hos den person som först anlände till 

olyckan till dess att den är uppklarad syns tydliga fördelar. Ambulanspersonalen 

är vana vid arbetet ute på skadeplatser och övar återkommande arbete i 

ledningsfunktion. De anländer till olycksplatsen i samband med räddningstjänst, 

polis, akutbil och har på så sätt en överblick över olyckan. Samverkan med 

räddningstjänst, polis och övriga organisationer startas direkt av sjukvårdsledaren 

och fortgår sedan under hela räddningsinsatsen, vilket även ses som mycket 

betydelsefullt enligt Hamberger et al. (2003). Det bör begrundas om alla 

ambulanssjuksköterskor har de egenskaper som behövs för att leda en 

räddningsaktion? Det framkom i KAMEDO-rapporterna att de läkare som anlände 

till platsen inte alltid kände sig förberedda, för oerfarna för att klara av uppgiften. 

Detta är något som inte är specifikt för läkare utan gäller för alla yrkesgrupper. 

Hodgetts (2003) tar upp svårigheten med att arbeta i kaotiska situationer och 

framhåller vikten av regelbunden träning av prehospital sjukvårdsledning, men 

menar också att förmågan att upprätthålla ordning på en skadeplats beror på de 

ledaregenskaper som innehas av ledningspersonalen. Susie Kim (2000) tar upp att 

en stor del i sjuksköterskans arbete handlar om att kunna se och bedöma 

omgivningen kring patienten. Detta blir tydligt i det prehospitala arbetet där 

ordnade förhållanden sällan finns. Det gäller för den som utför den direkta 

patientvården, men särskilt för den person som är sjukvårdsledare. Han/hon ska ha 

god förmåga att bedöma skadeplatsen och skadepanoramat och då inte enbart 

utifrån hur många skadade som finns. Behövs uppsamlingsplatser? Finns det 

tillräckligt med filtar för att skydda patienterna mot nedkylning? Om 
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räddningsarbetet drar ut på tiden, finns resurser att skaffa mat inte enbart till 

patienterna utan också till personalen på platsen? Vilka sjukhus kan ta emot vilka 

skadetyper? Är vägarna farbara? Fungerar telefontrafiken? Är skadeplatsen säker 

för sjukvårdspersonalen? Detta och mycket mer är frågor som sjukvårdsledaren 

ställs inför och tanken på dessa svårigheter måste vara väckt innan någon ställs i 

denna situation. Kim (2000) visar på vikten av att diskutera sådana frågor ur ett 

vetenskapligt perspektiv. Då framträder tydliga områden, utöver den direkta 

patientvården, som sjuksköterskan behöver träna på. Har alla 

ambulanssjuksköterskor de kvalitéer och det självförtroende som behövs för att 

axla denna uppgift?  

Load and Go – Stay and Play 

Sjukvårdsledaren måste redan i ett tidigt skede ta beslut om vilken inriktning 

insatsen skall ha. Skall snabb avtransport prioriteras eller skall uppsamlingsplats 

upprättas för att behandla patienterna före avtransport? Detta är beroende av flera 

variabler: Hur långt är avståndet till aktuellt/aktuella sjukhus? Hur ser tillgången 

ut angående transportresurser? Är skadeplatsen belägen mitt i en stad eller i 

oländig terräng? Hur lång är framkörningstiden till skadeplatsen? Vilken tid på 

dygnet har olyckan skett? Hur ser skadepanoramat ut, lätt skadade eller svårt 

skadade och antal patienter? Vilka är de aktuella väderförhållandena? Kan 

skadeplatsen anses vara en riskmiljö på något sätt? Dessa frågor måste 

sjukvårdsledaren snabbt kunna besvara för att göra en korrekt bedömning av 

insatsens målsättning. I en studie av Hamberger et al. (2003) framställs att i länder 

med en utbyggd ambulansorganisation är principen Load and Go vanligast. Detta 

torde vara rimligt då det i Riktlinjer – Medicinsk katastrofberedskap 

(Socialstyrelsen, 2001) står att läsa att om tillgången på transportresurser är god 

och avståndet till sjukhus kort kan tidig transport vara ett bättre alternativ än att 

organisera en uppsamlingsplats. Endast om transportkapaciteten är begränsad och 

katastrofen skett i ett svårtillgängligt område är det försvarbart att upprätta ett 

”fältsjukhus” och arbeta enligt principen Stay and Play (Hamberger et al., 2003). 

Detta är beslut som varje ambulanssjuksköterska ställs inför och kan också 

diskuteras ur ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv. Kim (2000) tar upp detta som 
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en viktig del i sjuksköterskans arbete. Kunskap om hur man ska handla för att 

utgången för patienten ska vara bra. Till skillnad från att bara utföra 

omvårdnadshandlingar utan direkt eftertanke ska omvårdnaden styras av beprövad 

erfarenhet (a.a.). Vid tågolyckan i Tyskland (KAMEDO 79, 2004) framställs att 

metoden Stay and Play användes av anledningen att det fanns mycket 

sjukvårdspersonal i skadeområdet. Detta bör lämpligen tolkas som ett oriktigt 

beslut om tesen som beskrivs av Hamberger et al. (2003) ska följas. I de övriga 

rapporterna i uppsatsens resultat borde beslutet om Load and Go vara det rätta då 

det i samtliga fall varit korta avstånd till sjukhus och goda möjligheter till 

avtransport. 

Prioritering 

Det kan vara svårt att prioritera mellan vilka människor som först behöver vård 

och vilka som först skall avtransporteras till sjukhus. Svårigheten är kanske som 

störst då det gäller att ta beslut om återupplivning skall påbörjas på skadeplatsen. 

Rollen att ”bestämma” över liv och död blir påtaglig. I KAMEDO-rapport 62 

(1994) beskrivs just den svårigheten. Att i en pressad situation med snabba beslut 

avgöra om att inte påbörja en åtgärd. Om skadeutfallet varit mindre hade det varit 

helt naturligt att rädda alla. Detta måste vara en av de svåraste situationer 

akutsjuksköterskan kan hamna i. Prioritering är en av sjukvårdens viktigaste 

uppgifter ute på skadeplatsen. I Riktlinjer – Medicinsk katastrofberedskap 

(Socialstyrelsen, 2001) beskrivs i tre steg i vilken ordning som prioriteringen bör 

ske. Först prioriteras livräddande åtgärder, sedan åtgärder som minskar risken för 

framtida invaliditet och sist prioriteras åtgärder som minskar lidandet för den 

enskilde. Prioritet skall anges med hjälp av prioriteringsmarkeringar och även 

skadekort skall användas (a.a.). I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:13) 

står att det bör finnas rutiner för dokumentation av iakttagelser, bedömningar och 

behandlingar på skadeområdet, denna dokumentation sker lämpligen på 

skadekort. Utrustning i form av prioriteringslappar förväntas också finnas för att 

tydligt markera vilka patienter som bör prioriteras för behandling och avtransport 

(a.a.). Vid flygolyckan i Gottröra (KAMEDO 63, 1994) användes först inga 

skadekort då det ansågs viktigare att förvissa sig om att det inte fanns svårt 
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skadade med omedelbara hjälpbehov. Det gav upphov till ett dubbelarbete då det 

förekom upprepning av anamnesupptagning och undersökning. 

Sammanfattningsvis måste poängteras att vårdpersonal i samråd med 

ledningspersonalen på skadeplatsen måste bli bättre på att använda såväl 

prioriteringsmarkeringar som skadekort. Många av rapporterna visade på ett dåligt 

användande av prioriteringslappar och/eller skadekort. 

Triage 

Efter genomläsning av rapporterna framgår en trend att triageringen lyckats bättre 

vid de olyckor där den centrala styrningen varit väl genomtänkt. Urvalet rapporter 

är givetvis för litet för att dra någon slutsats men en intressant tendens visar sig i 

alla fall. Det ställer frågor till vidare eftertanke: Berodde den lyckade triageringen 

på väl utformade katastrofplaner? Kan en god kännedom om sjukhusens olika 

specialitéer (thoraxkirurgi, neurokirurgi, brännskadeavdelning) spela roll? Kan 

avstånd till sjukhus ha betydelse? Har kommunikationsmöjligheterna mellan 

sjukvårdsledare och ambulansbesättningar varit extra god vid dessa olyckor?  

I hälso- och sjukvårdens ansvarsområde ingår fördelning av skadade mellan olika 

sjukvårdsinrättningar (Socialstyrelsen, 2001). En viktig tanke att ha med sig är att 

tidigt försöka utkräva fördelningsnycklar från sjukhusen som visar hur många 

patienter varje sjukhus kan ta emot och med vilken typ av skador. En fast ledning 

torde också vara viktig för att minska resurskrävande sekundärtransporter som 

skett på grund av tidigare feltriageringar. 

  

Slutsats 

Det är viktigt att personal som är väl förtrogna med att arbeta på en skadeplats är 

de som också förblir i ledande position i händelse av en stor olycka. Faktorer som 

tydligt kan påverka utfallet vid en stor olycka/katastrof är att en korrekt styrning 

av den egna personalen finns och att samverkan med andra organisationer 

fungerar. För att detta ska fungera optimalt krävs att de som förväntas leda sin 

personal också kan göra detta på ett riktigt sätt. Personalen måste ha rätt 

förutsättningar såsom utbildning inom prehospital sjukvårdsledning, men även 
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återkommande övningar ses som en stor hjälp. Dessa övningar kan med fördel 

inriktas på ledning istället för direkt patientomhändertagande. Det finns ett stort 

forskningsbehov inom området prehospital sjukvårdsledning. Utvärdering av 

gällande organisation med sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig, uppföljning 

av hur ledningsarbetet och samverkan hanterats under olyckor, undersökning av 

om prioritering och styrning till olika sjukhus fungerat och granskning om 

styrdokument följts är områden som rimligen kan studeras ytterligare. 
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Bilaga 1 

Frågeställningar i tabellform  

 
 
 
 
Rapportnummer 

Beskrivs den 
prehospitala 
sjukvårds-
ledningen? 

Beskrivs 
ledning i 
absolut 
närhet till 
skadeplats? 

Beskrivs den 
operativa 
ledningen  
utförligt på 
skadeplatsen? 

Beskrivs 
sjuksköterskan i det 
prehospitala 
sjukvårdsarbetet? 

Beskrivs 
sjuksköterskan i 
prehospital 
ledningsfunktion? 

KAMEDO 60 Ja Nej Nej Nej Nej 

KAMEDO 61 Ja Ja Nej Ja Nej 

KAMEDO 62 Ja Ja Ja Ja Ja 

KAMEDO 63 Ja  Ja Ja Ja Nej 

KAMEDO 64 Ja Ja Nej Nej Nej 

KAMEDO 65 Ja Ja Nej Ja Nej 

KAMEDO 66 Ja Nej Nej Ja Nej 

KAMEDO 67 Ja Nej Nej Nej Nej 

KAMEDO 68 Ja Nej Nej Nej Nej 

KAMEDO 69 Nej Nej Nej Nej Nej 

KAMEDO 70 Ja Ja Nej Nej Nej 

KAMEDO 71 Nej Nej Nej Ja Nej 

KAMEDO 72 Ja Nej Nej Nej Nej 

KAMEDO 74 Nej  Nej Nej Nej Nej 

KAMEDO 75 Ja Ja Ja Ja Ja 

KAMEDO 76 Nej Nej Nej Nej Nej 

KAMEDO 77 Ja Nej Nej Ja Nej 

KAMEDO 78 Nej Nej Nej Nej Nej 

KAMEDO 79 Ja Ja Ja Nej Nej 

KAMEDO 80 Ja Ja Ja Ja Nej 

KAMEDO 81 Ja Ja Ja Ja Nej 

KAMEDO 82 Ja Ja Nej Nej Nej 

KAMEDO 83 Ja Nej Nej Nej Nej 

KAMEDO 84 Ja Ja Nej Nej Nej 

KAMEDO 85 Ja Ja Ja Nej Nej 

KAMEDO 86 Ja Nej Nej Ja Nej 

KAMEDO 87 Ja Ja Ja Ja Nej 

KAMEDO 88 Nej Nej Nej Nej Nej 

KAMEDO 89 Nej Nej Nej Nej Nej 

KAMEDO 90 Ja Nej Nej Ja Nej 



 

  

 

Bilaga 2 

Rapportöversikt      

 
Rapport: KAMEDO 62  
Titel: Spårvagnsolyckan i Göteborg den 12 mars 1992 
Land/Utgivningsår: Sverige, 1994 
Sammanfattning: En spårvagn utan passagerare ombord rullade på grund av ett bromsfel 
okontrollerat ned för Vasagatan i centrala Göteborg och spårade ur efter att i hög 
hastighet krockat med en bil och passerat en spårvagnsväxel. Som en plogspets fortsatte 
spårvagnen med våldsam kraft in i mötande bilar och väntande passagerare på 
Vasaplatsens hållplats. En brand utbröt då bensin runnit ut från en påkörd bil och elden 
spred sig till spårvagnen. Första ambulansen var på plats två minuter efter utlarmning och 
rapporterade att olyckan sannolikt krävt kanske femtio döda och hundratals skadade. 
Skadepanorama: 42 personer skadades vid olyckan varav 13 avled. Tio av dessa avled 
direkt av sina skador och de övriga tre avled inom det första dygnet på sjukhuset. 
Ledningsansvariga inom sjukvården: Ambulanssjukvårdaren och sjuksköterskan i 
OLA-ambulansen (specialutrustad olycksfallsambulans med sjuksköterskekompetens) tog 
den initiala sjukvårdsledningen och ersattes senare av den läkare som anlände i 
sjukvårdsgruppen.  
 
Rapport: KAMEDO 63  
Titel: Flyghaveriet vid Gottröra den 27 december 1991 
Land/Utgivningsår: Sverige, 1994 
Sammanfattning: Ett flygplan med sex mans besättning och 123 passagerare startade 
från Arlanda med destination Köpenhamn. Motorhaveri utbröt ca en minut efter start då is 
lossnat från vingarna och orsakat skador på båda motorerna. Befälhavaren på planet 
försökte efter kontakt med flygtornet nödlanda på ett fält nordost om flygplatsen. Vid 
inflygningen kolliderade flygplanet med träd och större delen av ena vingen bröts av. I 
samband med nedslaget bröts planet sönder i tre delar. På grund av isbelagda vägar tog 
det nästan 30 minuter innan första ambulans anlände. 
Skadepanorama: Alla överlevde kraschen. En person fick invalidiserande ryggskador 
och ytterligare ett antal behövde sjukhusvård. 
Ledningsansvariga inom sjukvården: Den första ambulansen blev ledningsambulans 
och skötte den prehospitala sjukvårdsledningen tills dess att en ledningsläkare anlände. 
 
Rapport: KAMEDO 75  
Titel: Brandkatastrofen i Göteborg natten 29-30 oktober 1998 
Land/Utgivningsår: Sverige, 2001 
Sammanfattning: En anlagd brand utbröt i Makedoniska föreningens lokaler som hyrts 
av ungdomar för att arrangera ett diskotek. Omkring 390 ungdomar fanns i byggnaden då 
branden började. Branden startade vid nödutgången och hade ett mycket snabbt förlopp. 
Panik utbröt och den enda utgången blev snart blockerad av ungdomar som fallit ihop. 
Många var tvungna att rädda sig genom fönster och hoppade eller knuffades ut till 
gatunivån som var belägen sex meter nedanför. Brandmän och ambulanspersonal som fått 
uppgift om att uppdraget var undersökning av brandlukt möttes av ett totalt kaos. 
Skadepanorama: 63 ungdomar miste livet och 213 transporterades till sjukhus. 150 
personer blev inlagda på sjukhus, 74 av dessa krävde intensivvård initialt. Efter tre dygn 
hade två avlidit av sina skador och 53 patienter vårdades på sjukhus varav 13 på 
intensivvårdsavdelning.  
Ledningsansvariga inom sjukvården: Personalen på den första OLA-ambulansen 
fungerade som ledningsambulans. En inringd ambulansföreståndare övertog ansvar för 



 

  

 

avtransporter och rapportering till SOS Alarm och högre chefer. Ingen ledningsläkare 
kom till platsen, däremot anlände en distriktsläkare från stadsjouren samt senare en läkare 
ur en sjukvårdsgrupp. 
 
Rapport: KAMEDO 79  
Titel: Tågolyckan i Tyskland 1998 
Land/Utgivningsår: Tyskland, 2004 
Sammanfattning: Ett snabbtåg på väg till München spårade ur i en hastighet av 200 
km/h och krockade med ett brofäste i närheten av staden Eschede i Tyskland. Olyckan 
orsakades av en hjulskada på den första vagnen (vagnen efter loket). Det 358 m långa 
tåget bestod av två lok och 14 vagnar och kunde transportera nästan 800 passagerare. Vid 
olyckstillfället fanns ca 250 passagerare ombord. Vittnen beskrev en mycket kraftig smäll 
och sedan ett stort dammoln. Olycksområdet var 450 m långt. Det snabba stoppet innebar 
att passagerarna kastades framåt och träffade säten och andra delar i vagnen. De som 
vistades i de vagnar som trycktes ihop av bron avled av sina skador. Det medicinska 
arbetet utfördes av ett mycket stort antal sjukvårdsgrupper bestående av enbart läkare. 
Skadepanorama: Totalt omhändertogs 108 skadade varav 70 svårt skadade. 96 dog på 
skadeplatsen och ytterligare fem på sjukhus. 
Ledningsansvariga inom sjukvården: En central ledningsläkare och 43 andra läkare 
ingick i sjukvårdsgrupper på skadeplatsen.  
 
Rapport: KAMEDO 80  
Titel: Tågolyckan i Storbritannien 1999 
Land/Utgivningsår: Storbritannien, 2004 
Sammanfattning: Ett intercitytåg med plats för 500 passagerare och ett pendeltåg med 
plats för 150 passagerare frontalkolliderade några kilometer från Paddington Station i 
London. Pendeltåget passerade en röd signal och kom därmed i vägen för intercitytåget. 
Vid kollisionen utbröt en brand med explosivt brandförlopp orsakat en av antändning av 
diesel i de båda loken. Branden har i efterhand uppskattats generera temperaturer på 
1000-1200 grader Celsius. Räddningstjänsten var på plats inom ett par minuter och 
räddningsledaren som efter ytterligare ett par minuter hade full överblick över 
skadeområdet rapporterade då olyckan som en ”major incident”.  
Skadepanorama: Det totala skadeutfallet blev 31 döda och minst 277 skadade. 
Ledningsansvariga inom sjukvården: Den första ambulansen var på plats nio minuter 
efter att olyckan skett och agerade i en första ledningsfunktion. Då hade även ett 
ambulansbefäl larmats till platsen. En helikopterläkare i tjänst som befann sig i närhet av 
olycksplatsen anlände samtidigt med första ambulansen, han utsågs till medicinskt 
ansvarig (Medical Incident Officer). Ett ambulansbefäl övertog 25 minuter efter 
händelsen rollen som sjukvårdsledare (Ambulance Incident Officer). 
 
Rapport: KAMEDO 81  
Titel: Flygolyckan i Taiwan 2000 
Land/Utgivningsår: Taiwan, 2004 
Sammanfattning: Ett flygplan av typ Boeing 747 rullade med 159 passagerare och 20 
mans besättning ombord ut mot sin startbana i Taipei. Vid tillfället rådde svåra 
väderförhållanden med hård blåst och regn vilket endast gav en fri sikt på 400 m. Trots att 
andrepiloten påpekade att det var något som inte stämde gjorde kaptenen klart för start på 
en startbana som var avstängd för byggnadsarbeten två km bort. Efter klartecken från 
flygledartornet startade planet som strax före det höll på att lyfta från marken upptäckte 
en grävmaskin på banan. En kraftig kollision skedde, flygplanet slogs mot marken och 
delades i tre delar. Den mellersta delen med vingarna fattade omedelbart eld.  
Skadepanorama: Av de ombordvarande omkom 82 människor direkt, sju av de totalt 54 
som skickades till sjukhus hade allvarliga brännskador. Av dessa avled två personer 
senare på sjukhus. 



 

  

 

Ledningsansvariga inom sjukvården: Det medicinska ledningsarbetet leddes först av en 
räddningsarbetare från brandstationen med basal medicinsk utbildning. Efter 40 minuter 
anlände en sjukvårdsgrupp varvid ledningsarbetet övertogs av läkaren, som utnämndes till 
ledningsläkare. 
 
Rapport: KAMEDO 85  
Titel: Husraset vid bröllopsfesten i Jerusalem 2001 
Land/Utgivningsår: Israel, 2005 
Sammanfattning: Vid ett bröllop, som enligt judisk tradition är öppen för stora skaror av 
släktingar och bekanta, hade 700 personer inbjudits till en festvåning i Jerusalem. Efter att 
måltiden serverats samlades de flesta av gästerna på dansgolvet på tredje våningen. 
Plötsligt gav golvet vika och mer än 400 personer föll i ett stycke genom andra och första 
våningen för att slutligen krascha i markplan. Israelerna talar om ”Versailleskatastrofen” 
som den hittills svåraste civila katastrofen i landets moderna historia. 
Skadepanorama: Totalt evakuerades 310 skadade, 134 av dessa blev inlagda på sjukhus. 
De flesta av dem som vårdades på sjukhus hade skador på bäcken och nedre extremiteter, 
men även skall- och ryggradsskador förekom. Dagen efter olyckan hade den sista av de 
23 omkomna grävts fram. 
Ledningsansvariga inom sjukvården: Redan efter ett par minuter fanns den första 
ambulansen på plats och ambulanssjukvårdaren tog rollen som sjukvårdsledare 
(Paramedic On-Scene Commander). En läkare tog senare över rollen som medicinskt 
ansvarig. 
 
Rapport: KAMEDO 87  
Titel: Bombattentatet i köpcentrumet i Finland 2002 
Land/Utgivningsår: Finland, 2005  
Sammanfattning: En fredagskväll strax före stängningsdags exploderade en bomb inne 
på ett köpcentrum i Vanda stad strax norr om Helsingfors. Detonationen skedde i 
omedelbar anslutning till en stor folksamling som beskådade ett clownuppträdande, där 
många av åskådarna var barn. Mitt på torget på köpcentrumet hade en ung man placerat 
en sprängladdning med stålhagel runt för att förstärka skadeverkan. Mannen dog själv i 
explosionen. 
Skadepanorama: Fem personer dog omedelbart, tio personer hade penetrerande skador 
mot bål och skalle, 20 personer hade extremitetsskador. Totalt sökte 164 personer någon 
form av medicinsk vård, 32 av dessa kom till sjukhus med ambulans. 
Ledningsansvariga inom sjukvården: En helikopterläkare som anlände ansvarade för 
den medicinska ledningen. 
 

 
 




