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Rapport avseende två projekt vid KcKM Umeå 2021 
 
 
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  

• Docent Anton Westman, Specialistläkare inom anestesi och intensivvård 

• Universitetslektor Lina Gyllencreutz, Medicine doktor, ambulansspecialistsjuk-
sköterska 

• Doktorand Johan Hylander, ambulansspecialistsjuksköterska, läkare 

• Forskare Annika Eklund, Högskolan Väst  

• Forskare Sofia Karlsson, Umeå universitet 

• Johanna Björnstig, administratör 

• Konsult Henrik Östlund, brandingenjör Bricon 

 

 

I ansökan för 2021 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 2021 var syftet att: 

 

1. generera kunskap om en tidseffektiv och säker räddningsinsats för omhänder-
tagande av skadade genom samverkan mellan blåljusorganisationer (ambu-
lans, räddningstjänst, polis), SOS-alarm och Trafikverket (infrastrukturägare) 
vid särskild händelse i tunnelmiljö 
 

2. kondensera den erhållna kunskapen till en webbaserad kurs 
 

3. generera ett instrument för att utvärdera effekten av den webbaserade kursen 
hos de olika aktörerna  
 

4. pilottesta en utvecklad intervention  

 
Genomförda aktiviteter 2021: 
 

Under 2021 har kunskapsutbytet med de erfarna blåljusorganisationerna från Oslo-
området fortsatt. De är sannolikt de mest meriterade i Norden. Kontakt har tidigare 
etablerats med en forskargrupp vid Ullevål sjukhus. Gruppen driver även en internet-
baserad kunskapsdatabas med fokus på kompetensutveckling mellan statliga och fri-
villiga organisationer i den pre-hospitala vårdkedjan. I denna databas finns en kurs 
för genomförande av gemensam tunnelinsats. Detta kursmaterial har efter medgi-
vande översatts av vår forskargrupp. Vi ser det som givande att fortsätta detta bilate-
rala kunskapsutbyte. På grund av pågående pandemi har det tyvärr inte funnits möj-
lighet för studiebesök hos den Oslobaserade forskargruppen. Flera övningar i Oslo 
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planerades under 2021 men fick ställas in på grund av restriktioner. Vi har hållit fort-
satt kontakt mellan grupperna och hoppas på att kunna återuppta kunskapsutbytet, 
både gällande insatsmetodik och övningsverksamhet efter pandemin. 

 

Datamaterial som samlades in från fokusgruppintervjuer med personal från rädd-
ningstjänst, polis, SOS Alarm ochTrafikverket under 2020 har under 2021 analyse-
rats med kvalitativ innehållsanalys och manus är submitterat. Preliminära resultat vi-
sar att: i) koordinering av den initiala informationen (använda en gemensam nomen-
klatur vid positionering av skadehändelse) är utmanande, ii) skapandet av situations-
medvetenhet (identifiera drabbade på ett strukturerat vis) är bristfälligt, iii) dra lärdo-
mar av tidigare misstag (utvärdera tunnelhändelser på ett strukturerat sätt) behöver 
förbättras.  
 
Under 2020 deltog Johan Hylander mfl. i planerings och utvärderingsmöten gällande 
både fullskale- och tabletop övningar i Göteborg. Från en del av dessa samlades ett  
rikligt ljud och bildmaterial in som under 2021 bl.a. legat till grund för utvecklingen av 
en webbaserad utbildning som genomförts i samarbete med en IT-pedagog och 
nyckelpersoner inom respektive verksamheter (polisen, räddningstjänsten, SOS 
Alarm, ambulansverksamheten och Trafikverket (trafikledningen). Deras åsikter har 
sedan tagits med i skapandet av webbutbildningens innehåll och design. Gällande 
kursens användarvänlighet har en grupp bestående av ambulanspersonal fått ge-
nomföra utbildningen och kommit med feedback som tagits i beaktande. Under 
hösten har också ett instrument för att mäta kunskap före och efter den webbaserade 
utbildningen utvecklats och testas för face-validity. Avsikten var att under 2021 också 
testa den webbaserade utbildningens effekt i en simulerad övning, men på grund av 
viss förskjutning av JHs forskningstid kommer testerna genomföras under 2022. 

 

Vi har i samarbete med Trafikverkets tunnelsäkerhetsgrupp, SOS Alarm samt med 
personal från räddningstjänst, ambulans och polis genomfört fyra fokusgrupp-inter-
vjuer á fyra timmar. Under de fyra intervjuerna har fokus varit på hur samtliga organi-
sationer kan skapa bästa möjliga förutsättningar för att hantera en skadehändelse i 
vägtunnel. Utgångspunkten har varit att de beslut och arbetsuppgifter som genom-
förs ska gagna de drabbade. Detta sätt att diskutera uppgavs vara något av en ögon-
öppnare för deltagarna, då flera organisationer hade som vana av att jobba i sina 
egna ”stuprör”. Flera deltagare berättade att de lärde sig mycket om samverkade or-
ganisationers arbetssätt och ansvar.  

 

Ett mer övergripande syfte med fokusgruppintervjuerna var att ge data till att förstå 
och identifiera vad som är viktigast för en effektiv insats i samverkan, samt vilka icke-
tekninska färdigheter som behövs för ett effektivt omhändertagande av skadade i en 
tunnelhändelse. Under 2021 har datamaterialet skrivits ut ordagrannt och analyserats 
för två studier: den ena med en pedagogisk referensram och den andra utifrån en te-
ori om icke-tekniska förmågor. Den förstnämnda är submitterad. Preliminära resultat 
visar att ”common knowledge” (förstås här som gemensam kunskap), utgår ifrån 
grundvärden att rädda liv effektivt och säkert för personalen. I likhet med andra mil-
jöer efterfrågas gemensamma koncept och planer för effektivitet och samverkan. 
Dock betonas detta särskilt i svårtillgängliga och ovana miljöer som tunnlar, där di-
stans till skadade och personal som arbetar på skadeplats utmanar räddningsinsats 
och ledning. Det framkom också att i en sådan miljö blir de samverkande organisa-
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tionerna tydligt beroende av varandras beslut och tillgång till information. I detta har 
Trafikverket och SOS Alarm har en viktig funktion initialt genom tillgång till bilder från 
skadeplats respektive direktinformation från inringare. Under 2022 fortsätter arbetet 
med den andra studien som kommer att färdigställas och publiceras under 2022. För 
den finns inga preliminära resultat tillgängliga.  

 

Under året har Johan Hylander haft sitt mittseminarium där intressanta ideér fram-
kom från mittbedömarna. Johan tog sin läkarexamen januari 2021 och under våren 
har han jobbat med doktorandprojektet på heltid. Under hösten erhöll Johan en 
forskar-AT utbildningsplats, vilket ger en medfinansiering av doktorandstudierna. 
Tjänsten innebär att Johan simultant med sin forskning också ska arbeta kliniskt. 
Denna resursförstärkning medför dock en förskjuten doktorandtid. Förutom huvud-
handledare docent Anton Westman och bihandledare Lina Gyllencreutz och Britt-
Inger Saveman är även Michael Heney, professor i anestesiologi numera bihand-
ledare.  
 
Samarbetet med Trafikverket pågår och de samfinansierar Johan Hylanders dok-
torandprojekt.  
 
Kunskapspridning, tex deltagande i konferenser, föredrag  
 
Presentation av ”tunnelprojektet” och dess verksamhet har gjorts på flera sätt  

• En undervisningsfilm om studien från Norge och en preliminär introduktion till 

den tänka  webbaserade kursen har utarbetats och fått viss spridning. 

https://play.umu.se/media/t/0_eqaq5u3q 

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

• ISTSS - maj 2021, Kongress med fokus tunnelsäkerhet. JH deltar.  

• FLISA - oktober 2021. Kongress med fokus på prehospital vård. JH presente-
rar en poster.  

• Sevesokonferensen - oktober 2021. Konferens med fokus på hantering av ke-
miska händelser.JH håller föredrag. 

• CISA-konferensen - oktober 2021. Konferens med fokus på led-
ning/samverkan inom blåljusorganisationerna och framtida utmaningar inom 
den prehospitala vården. JH deltar.  

• Johan Hylander har medverkat vid artikelseminarium för ambulansspecialistut-

bildningen vid Uppsala universitet.  

Trots den fortsatta pandemin har vi genomfört i princip allt som var tänkt under året, 
dvs datainsamling, utveckling av ett utbildningsmaterial, analys och skrivande av tre 
manus inom projektet, varav två är submitterade i slutet av 2021.  
 
  

https://play.umu.se/media/t/0_eqaq5u3q
https://play.umu.se/media/t/0_dtdd3km4


 5 

C-sjukvårdsnoden – en nationell nod för multiprofessionella skadereducerande 
instser vid C-händelser 
 
I projektet aktiva personer inom KcKM Umeå:  

• Senior professor Britt-Inger Saveman, sjuksköterska  

• Docent Anton Westman,specialistläkare inom anestesi och intensivvård  

• Företåndare Per-Erik Johansson, Europeiska CBRNE centret 

• Johanna Björnstig, administratör  

• Universitetsadjunkt Satish Strömberg, HUMlab, UMU 

• Universitetslektor Lina Gyllencreutz, ambulansspecialistsjuksköterska, med.dr 

• Forskare Sofia Karlsson, med.dr 

• Erik Palmcranz, ambulansspecialistssjuksköterska, Region Västerbotten 

• Therese Borgernäs, säkerhets- och beredskapssamordnare, Region Kalmar 
 

Dessutom har ett antal medverkande personer deltagit i ett C-sjukvårdsnods möte 
med finansiering från sin egen verksamhet.  

 

Det över gripande syftet med C-sjukvårdsnoden är att ta fram, utbyta och sprida kun-
skap om att uppnå effektivare och säkra insatser vid misstänkta C-händelser till 
skydd för både insatspersonal och drabbade. Målet under 2021 var att: 

1. Undersöka SOS Alarms (och överiga larmcentralers) arbetssätt för att ta reda 
på möjligheter och hinder för larmoperatörernas situationsmedvetenhet gäl-
lande kemolyckor 

2. Undersöka ambulanspersonals uppfattningar och värderingar angående sitt 
arbetssätt vid C- och RN-händelser 

3. Genomföra kunskapsutveckling och spridning genom bl.a. den utbildning i C-
sjukvård som utvecklats. Dessutom var målet att utveckla utbildningen till att 
även innefatta RN-händelser 

4. Fortsätta sin kunskapsspridning om C-sjukvårdsnoden på samma sätt som 
tidigare år. 

Genomförda aktiviteter 2021: 
 
Utlarmningsstudien som tidigare år fått finansiering har publicerats under 2021.  
Resultatet visar att tre olika informationsprocesser uppstod under den akuta fasen av 
mobilisering vid en kemisk händelse: a) ospecificerad information, när en inringare 
kommunicerar med larmoperatör, b) specificerad information när varje blåljus organi-
sation erhåller för dem specifik  information och c) riktad och kontinuerligt uppdaterad 
information från händelsen, den kondenseras och dissemineras tillbaka ut till alla par-
ter ute vid händelsen.  
 
Efter publicering av rapporten om kemambulansens verksamhet har en fortsättning 
med att studera larmcentralernas personal genomförts under 2021. Det handlar om 
att en intervjustudie med 12 operatörer från SOS-Alarm och sjukvårdens larmcen-
traler har genomförts. Syftet var att undersöka hur larmcentralers personal uppfattar, 
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förstår och agera vid kemhändelser för att ta reda på möjligheter och hinder för larm-
operatörernas situationsmedvetenhet gällande kemolyckor. Samtliga intervjuer har 
transkriberats ordagrannt och under 2021 påbörjades analys av materialet samt att 
manuskriptet påbörjats. Preliminära resultat visar bl.a. att kemhändelser inte hör till 
vardagshändelserna. Det finns en spänning mellan att snabbt få fram korrekt 
information om potentiellt farliga ämnen och samtidigt ha ansvar för inringarens 
säkerhet och bemöta denne på ett myndigt och professionellt sätt. Det finns 
intervjustöd och ett välstrukturerat nätverk för samtalshantering där alla har olika 
roller för att snabbt få ut rätt resurs till rätt plats samt återkoppling från skickade 
resurser. 
 
Vi startade även en studie om ambulanspersonals uppfattningar och värderingar an-
gående sitt arbetssätt vid kemiska händelser. I den studien har 17 ambulanssjukskö-
terskor intervjuats.Några har gått den utarbetade utbildningen i C-sjukvård (O.R.M, 
Omhändertagande i Riskfylld Miljö.) och några har inte gått denna kurs. Intervjuerna 
bygger på vinjetter med C-händelser som deltagarna får prata om. Intervjuer har 
transkriberats och analys påbörjats. En läkarstudent har använt delar av materialet 
för en T-10 rapport. Preliminära resultat inkluderar bl.a. att det finns en struktur för att 
arbeta på skadeplats, men att en stor tillit sätts på räddningstjänstens kunnande. Det 
är också viktigt att förstå situationen, ha en mental förberedelse och att alltid 
prioritera säkerheten vid det systematiska omhändertagandet av patienterna. 
Rapporten kommer att utgöra underlag till en artikel som kommer att färdigställas 
under 2022.  
 
Angående kunskapsspridning har C-sjukvårdsnoden kontinuerligt följt den långsiktiga 
projektplanen alltsedan starten 2016, med avsikt att föra ut kunskap om hur personer 
som skadats i en C-händelse kan tas omhand på bästa sätt utan att personalen själv 
utsätts för fara. På grund av pandemisituationen har vi under 2021 endast haft ett 
möte med deltagarna i C-sjukvårdsnoden. Den utarbetade C-sjukvårdskursen 
(O.R.M) har under året med hjälp av experter för RN-händelser och omhänderta-
gande vidareutvecklats att innefatta även RN-händelser. Under hösten 2021 har en 
första test gjorts genom en instruktörskurs, som var beställd och finansierad av 
Västra Götalandsregionen. Efter den kommer en fortsatt utveckling av en instruktörs-
del som inkluderar RN att ske under 2022. 

 
Angående kunskapsspridning så har den utarbetade C-sjukvårdskursen (O.R.M)  och 
forskningsprojekten redovisats på några möten under 2021, tex CBRNE-dagarna 9-
10 november 2021. Genom kursen i Göteborg i november 2021 förmedlades givetvis 
kunskap till deltagarna, men även till deras organisationer, vilket genererat en mer 
nationell spridning av vår verksamhet i C-sjukvårdsnoden.  
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Publikationer för båda projekten 2021 
 
Gyllencreutz L, Mårtensson S, Saveman B-I. 2021. Medical Incident Commander 
Leadership during a Full-Scale Exercise in an Underground Mining Environment – a 
Case Study. Int. J. Emergency  Management 17(1), 90-103 

Westman A, Saveman BI, Björnstig U, Hylander J, Gyllencreutz L. Scand Mobilisa-
tion of emergency services for chemical incidents in Sweden - a multi-agency focus 
group study. J Trauma Resusc Emerg Med. 2021 Jul 21;29(1):99. doi: 
10.1186/s13049-021-00910-5. PMID: 34289881  
 
Eklund A, Karlsson S, Gyllencreutz L. ‘What matters’ when responding to road tunnel 
incidents?: An inter-organizational focus group study. Submitted 

Hylander J, Saveman B-I, Björnstig U, Westman A. Time-efficiancy factors in road 
tunnel rescue as perceived by Swedish operative personnel – an interview study. 
Submitted to International Journal of Emergency Services. In press 
 
Sjölander A. Ambulanspersonalens agerande vid kemiska händelser – en intervjustu-
die. Rapport. Examensarbete i T10 läkarutbildningen, Umeå universitet. 
 
 
 
 
Umeå den 28 januari 2022 
 
 
 
Britt-Inger Saveman, senior professor 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34289881/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34289881/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34289881/

