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Rapport avseende tre projekt vid KcKM Umeå 2020 
 
  
Masskadehändelser i underjordsmiljö 
A: gruvor - sjukvårdens och gruvindustrins beredskap vid omhändertagande av 
skadade 

 

Detta projekt presenteras även i en separat Slutrapport för hela projektet sedan start 
2015, innefattande en kunskapssammanställning och ett utbildningsprogram. Här 
nedan redovisas endast den del som gäller 2020.  
 
Aktiva personer inom KcKM Umeå: 

• Senior professor Britt-Inger Saveman, sjuksköterska  

• Senior professor Ulf Björnstig, läkare 

• Docent Magnus Hultin, läkare 

• Doktorand Sofia Karlsson, master i folkhälsa (Medicine doktor fr.o.m. 
september) 

• Universitetslektor, Lina Gyllencreutz, Medicine doktor, Ambulansspecialist-
sjuksköterska 

• Universitetslektor Annika Eklund, Filosofie doktor (oavlönad från KcKM) 
 

I ansökan inför 2020 angavs att det övergripande syftet var att utveckla kunskap om 
hur den katastrofmedicinska beredskapen och förmågan att hantera masskade-
händelser i en underjordisk gruvmiljö kan ökas. Modellen som prövats är att facilitera 
samverkan mellan involverade aktörer och att tillföra ett pre-hospitalt medicinskt 
perspektiv.  
 
Syften: 
1) Färdigställa den påbörjade studien som beskriver och förklarar hur 

organisationerna (gruv-, räddningstjänst-, och ambulanspersonal) genom en serie 
övningsförberedelser, samverkansövningar och fullskaleövningar utvecklat den 
katastrofmedicinska beredskapen. 

2) Färdigställa de från föregående år påbörjade studierna angående utvärdering av 
organisationernas måluppfyllelse och reflektioner efter en fullskalig övning. 

3) Slutföra doktorandprojektet genom att skriva en ramberättelse till en 
sammanläggningsavhandling och offentligt försvara avhandlingen. 

4) Sammanställa ett utbildningspaket inklusive ett populärvetenskapligt 
kunskapsdokument. 

 
Målet var att under 2020 sammanfatta och slutföra gruvprojektet.  
 
Genomförda aktiviteter 2020: 
Under året har samtliga syften uppnåtts, dvs manus för publikation har slutförts och 
är publicerade (se publikationslistan). Ett manus som inte fanns med i vårat åtagande 
för 2020, men som har betydelse för kunskapsgenereringen inom detta område är 
fortfarande i arbetsfas: ”Evaluation of an emergency response to a major under-
ground mine incident – using templates for multi-agency collaboration activities and 
priorities”. Syftet med den här studien var att utifrån kvalitetsindikatorer utvärdera och 
dra lärdomar om samverkan från en fullskalig övning i en svensk underjordsgruva. 
Deltagande organisationer var gruvindustrin, räddningstjänst och ambulanssjukvård. 
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Den fullskaliga övningen spelades in med bild och ljud. Preliminära resultat visar på 
att det finns ett behov av kunskap om varandras organisationer, en ledningsstruktur 
som stödjer samverkan och att organisationsspecifika begrepp ska undvikas. Utvär-
dering utifrån kvalitetsindikatorer gav värdefull information om hur samverkan går till 
under övning. Detta ger värdefulla lärdomar inför planering av kommande övningar. 
Manuset beräknas submitteras under första delen av 2021. 
 
Sofia Karlsson har inte bara slutfört sin avhandling, hon har dessutom disputerat 
(september 2020) och samtliga artiklar som ingår i hennes avhandling är publicerade. 
Förutom allt detta har ett utbildningspaket sammanställts och ett kunskapsdokument 
utarbetats (se separat Slutrapport). 
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Projektet ”Masskadehändelser i underjordsmiljö  
Del B: Allvarliga händelser i tunnlar- en inledande kartläggning” 
 
I projektet aktiva personer inom KcKM Umeå: 

• Senior professor Britt-Inger Saveman, sjuksköterska  

• Senior professor Ulf Björnstig, läkare 

• Docent Anton Westman, Specialistläkare inom anestesi och intensivvård 

• Universitetslektor, Lina Gyllencreutz, Medicine doktor, Ambulansspecialistsjuk-
sköterska 

• Doktorand Johan Hylander, Ambulansspecialistsjuksköterska, läkarexamen 

• Konsult Henrik Östlund, brandingenjör Bricon 

 

I ansökan för 2020 angavs följande syfte: att reducera konsekvenserna av skadehän-
delser som inträffar i tunnlar så att man tidigt beaktar den prehospitala medicinska in-
satsens speciella behov av planering, utformning, utrustning och träning. Specifikt 
under 2020 var syftet att påbörja skapandet av en webbaserad kunskapsbas för 
samverkan mellan infrastrukturägare och blåljusmyndigheter (ambulans, räddnings-
tjänst, polis), för uniform planering, övning och samordnat genomförande av insats i 
tunnelmiljö. Målet för 2020 fokuserade på ambulanssjukvårdens insatser utifrån re-
sultat från tidigare publicerade artiklar och under 2020 producerade studier. 

 
Genomförda aktiviteter 2020: 
Skapandet av webbaserad kurs har initierats med flera aktiviteter. Den svenska ex-
plorativa intervjustudien som påbörjades 2019 har slutförts och publicerats (se ne-
dan). Den genomfördes med avseende på svensk medicinsk insatspersonals erfa-
renheter av insatser vid skadehändelser i tunnlar. Syftet var att utforska styrkor och 
svagheter i en organisation med en speciell ledningsambulans som rycker ut i sam-
band med tunnelhändelser. Intervjuer gjordes med 12 av 14 ur personalen på led-
ningsenheten i Göteborg. Resultaten visar styrkan i att ha ett holistiskt synsätt på le-
darskapet. Här ingår att vara förberedd genom att ha en fördjupad kunskap inom 
både tunnelstruktur, samverkan och egen organisation.  
 
Under 2020 genomfördes även en fokusgruppintervjustudie. Syftet med studien är att 
identifiera aspekter som kan påverka tid och effektivitet för en räddningsinsats i tun-
nelmiljö. För att identifiera dessa faktorer har fokusgruppintervjuer genomförts med 
totalt 19 personer med allt frånoperativ trafikledningspersonal, larmoperatör samt 
räddningstjänst och polis. Etiskt godkännande finns för studien. Insamlat material 
analyseras med kvalitativ innehållsanalys och manusskrivande pågår. Preliminära re-
sultat visar att: i) en gemensam nomenklatur vid positionering av skadehändelse sak-
nas, ii) ett gemensamt system för sortering av skadade saknas, iii) ett strukturerat 
sätt att gemensamt dra lärdomar av tunnelhändelser saknas. Färdigställande och 
submittering sker under första delen av 2021.  
 

Initierandet av en aktörsgemensam referensgrupp/fokusgrupp från de inblandade or-
ganisationerna har inletts. Under 2021 kommer dessa att ingå i den gemensamma 
participatoriska utvecklingen av den övergripande webbaserade organisations-
gemensamma utbildningen. Avsikten är att denna grupp fortsätter arbetet 2021 med 
strategin att kunna hantera tunnelhändelser på̊ ett optimalt sätt. 
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Kunskapsutbytet med de erfarna blåljusorganisationerna från Osloområdet har fort-
satt – de är sannolikt de mest meriterade i Norden. Kontakt har etablerats med en 
forskargrupp vid Ullevål sjukhus. Gruppen bedriver forskning och utveckling inom 
prehospital sjukvård. Gruppen driver även en internetbaserad kunskapsdatabas med 
fokus på kompetensutveckling mellan statliga och frivilliga organisationer i den pre-
hospitala vårdkedjan. I denna databas finns en kurs för bedrivande av gemensam 
tunnelinsats. Detta kursmaterial har delats med oss och översatts av vår forskar-
grupp. Vi ser det som givande att fortsätta detta bilaterala kunskapsutbyte. Även den 
kunskap som finns i våra andra forskningsprojekt med angränsande ämnesområden, 
som gruvhändelser, antagonistiska händelser, bränder i t.ex. fordonsgarage och bil-
färjor avseende brandgasutveckling, bidrar med värdefulla tillägg till detta projekt.  

 

Under året har Johan Hylander antagits till forskarutbildning inom detta område och 
docent Anton Westman, anestesi och intensivvårdsspecialist, är huvudhandledare, 
Lina Gyllencreutz, Britt-Inger Savenman och Ulf Björnstig är bihandledare. Vi har fort-
satt  samarbete med Trafikverkets tunnelsäkerhetsgrupp, samt med räddningstjänst, 
ambulans och polis för etablerandet av referens/fokusgrupp. Under året har vi delta-
git i sju planerings och utvärderingsmöten gällande både fullskale- och tabletop öv-
ningar i Göteborg. Vi har även deltagit som observatörer vid tabletop-övningen. Vår 
medverkan vid fullskaleövningen blev dock inställd på grund av rådande restriktioner. 
Dock har vi trots detta samlat in rikligt med ljud och bildmaterial som kommer att ana-
lyseras och ligga till grund för fokusgruppdiskussioner under 2021. Vi har även delta-
git på flera möten avseende en tabletop övning i Stockholm som senare fick ställas in 
på grund av rådande pandemi. Värt att notera är att ambulansverksamheten valde att 
inte medverka vid dessa möten vilket i sig pekar på behovet av detta projekt. Sam-
arbetet med Trafikverket pågår och de samfinansierar delar av projektet.  

 

Presentation av ”tunnelprojektet” och dess verksamhet har gjorts bl a inom läkar-
utbildning i Umeå och ambulansspecialistutbildning i Uppsala och Umeå. En under-
visningsfilm om studien från Norge och en preliminär introduktion till den tänka  
webbaserade kursen har dessutom utarbetats. 
https://play.umu.se/media/t/0_eqaq5u3q 

https://play.umu.se/media/t/0_dtdd3km4 
 

Trots den rådande pandemin och även en viss omorganisering av studierna har vi 
genomfört i princip allt som var tänkt under året.  De medel (129.500 kronor) som inte 
använts från 2020 års beslutade tilldelning av medel hoppas vi få behålla och an-
vända i fortsättningen av projektet under 2021. 
 
  

https://play.umu.se/media/t/0_eqaq5u3q
https://play.umu.se/media/t/0_dtdd3km4
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C-sjukvårdsnoden – en nationell nod för multiprofessionella skadereducerande 
instser vid C-händelser. Ett samarbete mellan Umeå universitet, KcKM och FOI, 
KcC 
 
I projektet aktiva personer inom KcKM Umeå och European CBRNE center:  

• Senior professor Britt-Inger Saveman, sjuksköterska  

• Senior professor Ulf Björnstig, läkare 

• Docent Anton Westman,specialist inom anestesi och intensivvårdSatish 

• Företåndare Per-Erik Johansson, Europeiska CBRNE centret 

• Johanna Björnstig, administratör  

• Universitetsadjunkt Satish Strömberg, HUMlab, UMU 
 

Dessutom har ett antal medverkande personer deltagit i möten med finansiering från 
sin egen verksamhet.  

 

Som tidigare år angavs för 2020, följande övergripande syfte med C-sjukvårdsnoden: 
Att genom kunskapsspridning och kunskapsutbyte uppnå effektivare och säkrare 
insatser vid misstänka C-händelser till skydd för både insatspersonal och drabbade.  

Detta skulle initieras/förverkligas med följande delsyften: 

1. Utlarmning: a) Färdigställa manus för publikation av studie med fokusgrupp-
intervjuer med larmoperatörer, brandmän, ambulanssjuksköterskor och poliser (8 
intervjuer, både grupp och individuella). b) Identifiera och kartlägga vilka typer av 
händelser som rapporteras av Kemambulansen i Region Skåne.  

2. Omhändertagande av kemiskt skadade inom sjukvården (koordineras och 
rapporteras av FOI). 

3. Kunskapsspridning: Lämna teknisk support för lärandeplattform, drift av 
diskussionsforum, uppdatera ny kunskap och taktik till nätverk för instruktörer, m.fl. 

 
Genomförda aktiviteter 2020: 
 
1.Utlarmning  

Analys och sammanställning av manus har fördröjts bland annat av att Anton West-
man varit tjänstledig för kliniskt arbete på Covid-IVA under vår och sommar. Arbetet 
med manuset har nu slutförts under senare del av 2020 och submitteras första 
veckan i februari (se publikationer). Resultatet visar att tre olika informationsproces-
ser uppstod under den akuta fasen av mobilisering vid en kemisk händelse:  
1) ospecificerad information, när en inringare kommunicerar med larmoperatör,  
2) specificerad information när varje blåljus organisation erhåller för dem specifik  in-
formation och  
3) riktad och kontinuerligt uppdaterad information från händelsen, den kondenseras 
och dissemineras tillbaka ut till alla parter ute vid händelsen.  
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Koordination mellan aktörerna var problematisk ur flera aspekter: slumpmässighet,  
tystnad mellan organisationerna och nedprioritering av överföring av central informat-
ion under tiden arbetet med att rädda liv pågår. Detta är brister som borde gå att åt-
gärda. 

 

Kartläggning och beskrivning av vilka typer av händelser som rapporterats av Kem-
ambulansen i Region Skåne har genomförts. Materialet utgörs av 25 journalförda 
insatser på tre år och en gruppintervju med några ur Kemambulansens personal. 
Resultatet från kartläggningen visar att händelserna sker ofta vid transport eller är 
industrirelaterade händelser. Sammanlagt 11 drabbade togs till sjukhus, varav tre var 
medvetslösa. Sanering på plats förekom i enstaka fall. I gruppintervjun betonades 
vikten av särskild utbildning och utrustning, samt kännedom om var kompletterande 
information kunde hämtas. Personalen upplevde att larmet till dem inte alltid kom via 
larmcentralen, trots att de hade instruktion att vid misstänkt kemhändelse kontakta 
personalen på ”kemambulansen”. Samarbetet fungerade väl med räddningstjänst 
och polis, men vid insats upplevde man att de tre blåljusorganisationerna inte sällan 
saknade gemensam lägesbild. (för övrigt se Rapport). Denna studie har resulterat i 
en fortsättning under 2021 med intervjuer enbart av operatörer från SOS-Alarm för att 
fortsätta utröna nyckelord (språkliga markörer) vid inkommande larm för att tidigt 
identifiera händelsens karaktär (varseblivning och situationsmedvetenhet). 

 
 
3. Kunskapsspridning 
För fortsatt kunskapsspridning har vi under 2020 haft fyra (28/2 RegVb, 8/9, 29/10 
MSB proj) halvdagsmöten varav de flesta genomförts på internetplattform. Vi har nu 
en grupp med (fasta) representanter från de ingående organisationerna och delta-
gandet är förankrat i respektive organisations ledning. Arbetet i C-sjukvårdsnoden 
har under året fortgått enligt plan även om antalet möten varit färre och fokus för de 
deltagande parterna mest varit på pandemin och inom varje organisation har en stor 
del av arbetsuppgifterna varit riktade mot att bekämpa pandemin.  
 
Under året har diskussioner mellan alla parter i C-sjukvårdsnoden (Region Väster-
botten, FOI/KcC, KcKM, räddningstjänst, CBRNE-centret, polis och försvaret) förts 
om vad som ska ske om inte MSB kommer att ge medel för fortsatt utbildning 
(Omhändertagande i Riskfylld Miljö - ORM). I skrivande stund (januari 2021) vet vi att 
medel till detta projekt inte prioriterats. Diskussioner har även förts om att arbeta in 
RN-aspekter i utbildningen. Medel för detta har erhållits för 2021. 
 
SkyddC har under året valt att dra sig ur C-sjukvårdsnoden och hänvisar deltagandet 
till FöMedC eftersom de har det medicinska ansvaret i dessa frågor. Ingen ny kontakt 
har etablerats. 
 
Till C-sjukvårdsnoden har knutits en referensgrupp med representanter från, Polis, 
Sveriges Kommuner och Landsting, Giftinformationscentralen, Socialstyrelsen, FM 
(FöMedC), Kustbevakningen, Trafikverket, Tullen, Sjöfartsverket, NUSA (utbildnings-
ansvariga inom Svensk ambulanssjukvård) och Landstingens beredskapssamord-
nare. Ett möte med referensgruppen har genomförts (21 april). Under mötet uttryckte 
gruppen värdet av att C-sjukvårdsnoden fortsätter sin verksamhet och att den fram-
tagna utbildningen (Omhändertagande i Riskfyll Miljö – ORM) är mycket uppskattad 
och fler önskar att få ta del av den. Utbildningen och projektet har också redovisats 
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på några möten med MSB, dels vid det s.k. Aktörsgemensamma CBRNE mötet 22-
23 januari och vidare (efter inbjudan) vid 2 möten i MSB:s projekt ”Utvecklad nationell 
förmåga vid CBRNE-händelser”.  
 
  
Umeå den 1 februari 2021 
 
 
 
Britt-Inger Saveman, senior professor 
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Masskadehändelser i underjordsmiljö - tunnlar 
 
Artiklar 
 
Holgersson A, Eklund A, Gyllencreutz L & Saveman B-I. (2020) Emergency Medical 

Response in Mass Casualty Tunnel Incidents – with Emphasis on Prehospital 
Care. Journal of Human Security, 16 (1), 1-14. 
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officers in Swedish emergency medical services: a qualitative study of perceptions 
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C-sjukvårdsnoden – en nationell nod för multiprofessionella skadereducerande 
instser vid C-händelser 

 
Artikel 
 
Westman A, Saveman B-I, Björnstig U, Hylander J, Gyllencreutz L. 
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Perstorp - värdefull kompetens vid CBRNE-händelser. Rapport. Kunskapscentrum 
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