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Sammanfattning 
 

Katastrofer kräver omedelbara beslut och åtgärder för att minimera allvarliga konsekvenser. 

Undersökningar och analyser från tidigare katastrofer visar att utbildning, övning, samverkan 

och ledarskap behöver förbättras för att evidensbaserat beslutsfattande ska uppnås. I 

Sveriges hälso- och sjukvård är det regional Tjänsteman i Beredskap, TiB, som i de flesta fall 

initialt fattar de övergripande beslut om mobilisering och fördelning av resurser och behov av 

medicinsk kompetens vid katastrof och allvarlig händelse. Syftet med denna studie var att 

kartlägga den kunskap och erfarenhet som innehavare av funktionen TiB har för att vara 

förberedda för sin uppgift. Studien är kvantitativ och bygger på en enkät konstruerad av 

författaren som har skickats till innehavarna av funktionen regional TiB inom hälso- och 

sjukvård i Sverige. Resultatet analyserades med deskriptiv statistik och analytisk statistik. En 

jämförelse gjordes mellan de respondenter som hade medicinsk utbildningsbakgrund och de 

som inte hade sådan. Resultatet visar att det finns vissa skillnader beträffande kunskaper och 

erfarenheter och behovet av sådan. De som inte hade medicinsk utbildningsbakgrund hade 

övervägande specialkunskaper i katastrofmedicin och de ansåg också i högre grad att 

medicinsk kompetens var viktig för funktionen som TiB. Studiens resultat kan vara till stöd 

gällande utbildning och planering inför allvarliga händelser. 
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Summary 
Disasters and major incidents require immediate decisions and actions to minimize serious 

consequences. Studies and analyzes from previous disasters show that education, practice, 

collaboration and management need to be improved. This together with learning from 

experiences will make the planning of relevant preparations easier. The purpose of this study 

was to do a survey of the knowledge and experience of a defined operative  level of strategic 

management (command and control) who can make the overall decisions regarding 

mobilization and distribution of resources, distribution of casualties and need of medical skills 

to be prepared  for their tasks in case of disaster and major incident. In Sweden this function is 

called Tjänsteman i Beredskap (TiB). The study is quantitative and based on a questionnaire 

constructed by the author and sent to the holders of the function TiB in Sweden. The results 

were analyzed by descriptive statistics and analytical statistics. A comparison was made 

between those respondents who had medical education background and those who did not 

have one. The result shows that there are some differences in knowledge and experience and 

the need for such. Those who had medical education background had vast expertise in disaster 

medicine and they also considered relatively more medical skills were important for the 

function of TiB. Study findings can provide support with training and planning for major 

events. 

 
 

Keywords: strategic leaders, management, disaster preparedness, major incident, evidence  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Innehållsförteckning 
 

Inledning ............................................................................................................1 

Bakgrund ...........................................................................................................1 

Allvarlig händelse ur ett globalt perspektiv ...................................................................... 1 
Allvarlig händelse ur ett nationellt perspektiv.................................................................. 2 
Tjänsteman i Beredskap ................................................................................................... 3 
Evidensbaserad vård ........................................................................................................ 3 

Syfte ................................................................................................................... 4 

Design och tillvägagångssätt ........................................................................... 4 

Urval ................................................................................................................................. 5 
Enkätens utformning ....................................................................................................... 5 
Pilotstudie ......................................................................................................................... 5 
Datainsamling .................................................................................................................. 6 
Dataanalys ........................................................................................................................ 6 
Etiska överväganden ........................................................................................................ 6 

Resultat ............................................................................................................. 7 

Diskussion ....................................................................................................... 10 

Metoddiskussion ............................................................................................................ 10 
Resultatdiskussion ......................................................................................................... 10 

Slutsatser .......................................................................................................... 12 

Kliniska implikationer ..................................................................................... 12 

Vidare forskning .............................................................................................. 12 

Referenser ........................................................................................................ 13 

Bilagor 

 



 

1 
 

Inledning 
 

Allvarliga händelser som påverkar fler av världens invånare ökar, vilket även innebär ökat 

mänskligt lidandet och stora ekonomiska förluster. Människor drabbas plötsligt av allvarliga 

händelser vilket medför att deras liv förändras snabbt och drastiskt. När allvarliga händelser 

inträffar krävs snabba beslut och insatser för att minimera skadeutfallet, vilket är beroende av 

ett effektivt ledningsarbete och samverkan mellan samhällets resurser 
1-3

. Allvarliga händelser 

som kräver akuta sjukvårdsinsatser med ökat resursbehov, styrning och eller ledning utöver 

det normala kallas oftast katastrofer och inbegrips i ämnet katastrofmedicin. Preciseringen av 

en katastrof är beroende av tillgången på resurser och omfattar allt från den mindre olyckan i 

ett samhälle med starka resurser till stora naturkatastrofer i ett samhälle med svaga resurser. 

Dessa händelser finns inom samma ämnesområde på grund av att principen är den samma 

även om vårdnivån skiljer sig vid de olika händelserna 
3, 4

.   

 

Målsättningen i katastrofmedicin är att i så stor utsträckning som möjligt minska eller helt 

eliminera lidande, ohälsa och dödsfall orsakade av stora olyckor och katastrofer. I denna 

målsättning måste beslutsfattare väga fördelar och risker samt kostnader som uppstår i 

relation till de drabbade genom att använda hälso- och sjukvårdens resurser så effektivt som 

möjligt 
1, 4

. För att nå denna målsättning finns i Sverige en ledningsfunktion inom hälso- och 

sjukvård benämnd Tjänsteman i Beredskap (TiB). Innehavarna av denna funktion ställs inför 

stora krav när de skall leda och samverka vid en allvarlig händelse vilket bör kräva specifik 

kunskap och erfarenhet.  

 

Bakgrund 
 

När stora olyckor och katastrofer händer i världen, ofta med ett stort skadeutfall, ökar krav 

och ansvar på ledarna inom hälso- och sjukvården 
5
. Hälso- och sjukvårdens kapacitet är idag 

så hårt ansträngd att även mindre händelser som t.ex. trafikolyckor med flera drabbade kan 

kräva särskilda åtgärder såsom att tillgängliga resurser samordnas och används på bästa sätt 

för att uppnå god vård för drabbade 
6
. En händelse bedöms vara allvarlig när resurserna måste 

organiseras, ledas och användas på särskilt sätt för att god vård skall uppnås. En allvarlig 

händelse definieras i 2 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap, 

som ”händelse som är så omfattande eller allvarlig att tillgängliga resurser måste organiseras, 

ledas och användas på särskilt sätt” 
7
. Globalt finns det i de flesta myndigheter en särskilt 

definierad ledningsnivå som kan fatta de övergripande besluten angående resursfördelning 

och mobilisering för att minska konsekvenserna och lidande för de drabbade 
1
. Kunskap om 

forskningsresultat gällande katastrofer bidrar till att planeringen inför kommande händelser 

görs på en säkrare grund 
8
. 

 

Allvarlig händelse ur ett globalt perspektiv 
 

Ständiga påminnelser om samhällets och människors sårbarhet levereras i media. Medias 

rapportering samt människors resande runt om i världen innebär att människor har 

medvetandegjorts om risken att drabbas av en katastrof 
9
. Medvetenheten om de ökade 

riskerna och de faktiska händelserna har inneburit krav på ansvariga att finna strategier för att 
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uppnå bästa resultat. Värdefulla lärdomar för detta arbete finns i studier av tidigare inträffade 

allvarliga händelser 
8, 10-13

. 

 

Uppmärksamheten har ökat under senaste tjugotalet år för utbildning och planering vid stora 

händelser såsom naturkatastrofer, flygolyckor, terrorhandlingar, stora bränder samt andra 

olyckor av olika genes där katastrofmedicinska kunskaper krävs. Katastrofmedicin inbegriper 

kunskap om analys och utveckling av de metoder som behövs för att hantera situationer där 

tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det omedelbara behovet av medicinsk 

vård 
4
.   Katastrofmedicinsk kunskap kan komma att behövas inte bara vid ett stort skadeutfall 

eller hot om detta, utan även vid andra händelser såsom till exempel infrastrukturstörningar 
11, 

14, 15
. 

 

Analyser av allvarliga händelser och katastrofer visar entydigt att utbildning, övning, 

samverkan och ledarskap behöver förbättras 
2-4, 10, 13, 16, 17

. Genom att implementera dessa 

lärdomar från reella händelser kan planeringen inrikta sig på relevanta förberedelser 
5, 8

.  

 

De flesta av världens länder utvecklar ständigt sin katastrofmedicinska beredskapsplanering 

för att bättre kunna möta allvarliga händelser och därigenom kunna minska sårbarheten och 

potentiella skador 
9, 18

. Katastrofmedicinsk planering skiljer sig globalt, olika 

ledningsstrategier finns beroende på vem eller vilka som har det operativa ansvaret, den 

ekonomiska situationen samt hur välfungerande infrastuktur det finns 
15, 19, 20

.  

 

Allvarlig händelse ur ett nationellt perspektiv 
 

Sverige är indelat i tjugoen län i dessa finns ett landsting, förutom på Gotland där kommunen 

ansvarar för de uppgifter som annars landstinget ansvarar för. Hälso- och sjukvård är det 

huvudsakliga ansvaret för ett landsting och skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en 

god vård för alla medborgare. Landstingen skall också ha en fastställd plan som beskriver hur 

hälso- och sjukvårdens katastrofmedicinska beredskap ska upprätthållas och organiseras vid 

allvarlig händelse, syftande till att rädda liv och minska lidande 
21

. 

 

Vid en allvarlig händelse krävs att resurserna som finns används optimalt. Det ställs också 

stora krav på ledningen för hälso- och sjukvård som måste prioritera och fatta adekvata beslut 

när resurserna inte räcker för behovet 
6
. Att ett adekvat beslut fattas beror på hur analysen 

görs av den aktuella händelsen. Besluten är avhängiga den information som ges från ansvariga 

på platsen för händelsen, vilka resurskrav som ställs beroende på händelsens art och vilka 

behov som kan komma i framtiden. Ledningen måste vara väl förberedd och ha ett kreativt 

tänkande för att konstruktivt kunna möta behoven 
18, 22

. 

  

Kvalificerad utbildning och övning är en stor del av förberedelsen 
4
. En effektiv insats för att 

minska skadeutfallet kräver ett välutbildat, disciplinerat ledningsteam. Teamet består av 

förutbestämda deltagare från hälso- och sjukvård, räddningstjänst, polis och länsstyrelse. 

Försvarsmakten kan också vara en aktör, liksom SOS alarm, som är ett företag som skall vara 

en resurs i krisberedskapen för att samordna resurser för adekvata insatser. Vilka som deltar är 

beroende på händelsens karaktär 
23

. Detta team har förutbestämda uppgifter där varje 

deltagare följer klart fastslagna kommunikationsvägar för samverkan och utför sitt arbete 

utefter tydligt tilldelade funktioner 
24, 25

. Vid behov samverkas även med andra myndigheter 

beroende på händelsens art. Samverkan sker även om det bedöms föreligga risk för att en 

allvarlig händelse skall inträffa, exempelvis större brand eller översvämning samt också vid 
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behov av krisberedskap vid större insatser såsom stora event där det finns risk för skadeutfall. 

Övning och utbildning måste därför också ske för att få kännedom om samverkande 

myndigheter och andra som kan tänkas beröras vid en allvarlig händelse 
26, 27

. Planering och 

förberedelse för allvarlig händelse är en process som hela tiden förfinas och övas för att 

beredskapen skall upprätthållas 
13, 22, 28

.  
 

Tjänsteman i Beredskap  
 

Flera myndigheter i Sverige har särskilt ansvar för samhällets krisberedskap enligt Förordning 

(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap 
29

. Enligt 7 kap. 2§ Socialstyrelsen 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap 

och planläggning inför höjd beredskap, ska det alltid finnas personal i beredskap för att ta 

emot larm vid allvarlig händelse 
7
. 

 

För att upprätthålla denna beredskap har landstingen en ledningsfunktion vars uppdrag är att 

vid allvarlig händelse ta emot larm och i flertalet landsting initiera regional ledning med syfte 

att upprätthålla god vård. Ledningsfunktionen benämns TiB 
7
. Innehavare av funktionen TiB i 

landstingen har mycket olika daglig sysselsättning, varierande teoretisk och praktisk bakgrund 

samt erfarenhet 
30

. Trots den varierande bakgrunden skall dessa personer klara av uppgiften 

att ansvara för vården gällande individ, grupp och samhälle samt leda landstinget när 

tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det omedelbara vårdbehovet 
31

. 

Innehavarna av funktionen regional TiB har det initiala ansvaret att leda landstingens 

hälsofrämjande arbete vid en allvarlig händelse och nå målet för hälso- och sjukvården som är 

en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen 
21, 32

.  

 

Innehavaren har även till uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att 

upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser. Detta syftar till att 

organisationerna snabbt kan starta sitt arbete med att hantera en händelse när helst den 

inträffar. För att ansvariga vid myndigheter ska kunna lösa sina uppgifter i en krissituation 

skall myndigheterna ha en planlagd utbildnings- och övningsverksamhet 
29

. 

 

Evidensbaserad vård 
 

I ett evidensbaserat synsätt i vården baseras vården på klinisk expertis, sammanvägt med 

patientens och närståendes förutsättningar och önskningar samt vetenskapliga bevis för 

åtgärder. Evidensbaserad vård som en process handlar om en vilja att, utgående från problem 

som uppstår i den kliniska vardagen, söka relevant forskningslitteratur samt kvalitetsgranska, 

värdera, tolka och använda forskningsresultaten. Ett evidensbaserat förhållningssätt strävar 

efter att använda bästa tillgängliga vetenskapliga resultat och bevis som utgångspunkt för den 

vård som väljs 
33

. 

 

Denna vård ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Erfarenhet av och teorier kring 

stora händelser och katastrofer har förmedlats genom studier. De som har ansvar för hälso- 

och sjukvård bör med ledning av den forskning och vetenskap som förmedlats vara 

förberedda inför kommande allvarliga händelser och implementera kunskapen och 

erfarenheten hos hälso- och sjukvårdspersonalen.  
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Hälso- och sjukvårdspersonalen ska enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) utföra 

sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 
32

. I vetenskapliga 

artiklar framhålls att man skall ta lärdom av inträffade händelser för att vården vid kommande 

allvarliga händelser skall kunna bedrivas på ett evidensbaserat sätt 
26, 34

.  

 

Hälso- och sjukvården behöver integrera kunskap från ledningsstrategier med kunskap från 

omvårdnad för att drabbade i allvarliga händelser skall erhålla en god vård enligt vetenskap 

och beprövad erfarenhet 
35

. 

 

Den som initialt är ansvarig vid en allvarlig händelse inom hälso- och sjukvård behöver ha 

den kunskap och erfarenhet som krävs för att på ett evidensbaserat sätt kunna möta händelser 

av större karaktär och hot mot folkhälsan. I funktionen TiB finns flera sjuksköterskor och 

även av dessa krävs särskilda kunskaper att organisera, fatta beslut och leda hälso- och 

sjukvården under de speciella omständigheter som en allvarlig händelse innebär 
8
. I det 

kliniska omhändertagandet är evidensbaserat beslutsfattande viktigt för att anpassas till de 

speciella omständigheterna och de specifikt drabbade.  Sjuksköterskans arbete präglas av 

hälsofrämjande omvårdnad och utvärderande steg samt kritiskt tänkande vilket innebär ett 

evidensbaserat tillvägagångssätt som kan vara användbart vid allvarliga händelser 
24

. 

Sjuksköterskans erfarenhet behöver dock utvärderas för att kunna överföras till andra och för 

att finna en balans behövs kunskap för att kunna använda den evidensbaserade informationen 
36

. Det är viktigt att personal inom hälso- och sjukvård både i ledning och inom omvårdnad 

återkommande utvärderar och ökar sin medvetenhet gällande situationer som kan uppstå vid 

allvarliga händelser så att ett evidensbaserat förhållningssätt bibehålls 
37

. Genomlysning och 

reflektion kring evidensbaserat beslutsfattande inom hälso- och sjukvård är svår att finna i 

litteraturen vilket påvisar att ökad erfarenhet och forskning behövs för att även insatserna vid 

allvarlig händelse skall vila på vetenskaplig grund.  

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie var att kartlägga kunskap och erfarenhet hos Sveriges hälso- och 

sjukvårds regionala TiB. 

 

Design och tillvägagångssätt 
 

En enkätstudie valdes för att kunna kartlägga den kunskap och erfarenhet som innehavarna av 

funktionen regional TiB besitter inför och vid allvarlig händelse. Detta föranledde den valda 

kvantitativa designen .  

 

Enkätundersökningen genomfördes under våren 2010. Det är respondentens kunskap och 

erfarenhet som efterfrågades i denna studie, Anledningen till vald undersökningsmetod 

grundar sig på möjligheten att nå ut till en stor mängd respondenter samt att respondenterna 

även gavs möjlighet att välja lämplig tidpunkt för att besvara enkäten 
38

.  
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Urval 
 

För att komma i kontakt med respondenterna sändes brev till samtliga beredskapschefer i 

Sveriges tjugoen län (bilaga 1). Brevet innehöll en beskrivning av studien och dess syfte samt 

en förfrågan gällande adresser till samtliga innehavare av funktionen regional TiB i Sverige, 

vilka var målgruppen. Erbjudande om deltagande i enkätundersökningen skickades till 

samtliga etthundratio befattningshavare vilkas adresser uppgivits av Sveriges 

Beredskapschefer.  Eftersom alla befattningshavare av funktionen regional TiB inom hälso- 

och sjukvård i Sverige inkluderades anses en totalundersökning genomförd 
39

. 

 

Enkätens utformning  
 

För att studera Svenska hälso- och sjukvårdens regionala TiB uppfattning om kunskaper och 

erfarenheter inför och vid allvarlig händelse har slutsatser i tidigare studier använts liksom 

Socialstyrelsens rapport ”Landstingens katastrofmedicinska beredskap” samt Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) för att sammanställa en enkät som kunde 

besvara syftet 
7, 30

. 
 

Möjlighet att använda en redan utformad enkät fanns inte. Således utvecklades en enkät med 

frågor gällande individer med funktionen regional TiB inom hälso- och sjukvård (bilaga 2).  

 

Socialstyrelsen, som är en myndighet som bland annat tillhandahåller utbildning för att 

upprätthålla god vård och hälsa, gör en regelbunden inventering i landstingen för att kunna 

uppskatta omfattningen av utbildningsbehovet inom det katastrofmedicinska området. Denna 

inventering användes som komplement till studerad litteratur för att finna områden som 

ansågs intressanta för frågeställningar i enkäten 
30

. Frågorna syftade till att kartlägga kunskap 

och erfarenhet hos innehavare av funktionen TiB inför och vid allvarlig händelse. 

 

Enkäten delades i två delar varav den första innehöll frågor med påståenden gällande allvarlig 

händelse, samt områden som hade identifierats i litteraturen. Dessa var utbildning, 

larm/dokumentation, ledning och samverkan. En sexgradig ordinalskala valdes vilken var 

graderad från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”. Plats gavs för kommentarer 
38

. 

Andra delen av enkäten innehöll åtta frågor gällande demografisk data.  

 

Pilotstudie 
 

För att stärka reliabiliteten av enkäten genomfördes en pilotstudie för att undersöka om 

frågorna var relevanta och representativa för det som studien avsåg att kartlägga, vilket också 

anses ge ökad validitet. Pilotstudie genomfördes i en grupp med sex personer som hade 

funktionen TiB. Dessa var verksamma inom ett län och representerande olika samverkande 

myndigheter, vilka utgjordes av länsstyrelsen, polis, landsting, räddningstjänst och 

försvarsmakten samt SOS alarm.  Enkäten sändes ut i förväg till deltagarna i pilotstudien 

vilket innebar att de fick egen tid för granskning. Möjlighet gavs för författaren att delta i en 

sammankomst i denna grupp för att få respons på enkäten. Några frågor i den ursprungliga 

enkäten ändrades efter feedback från deltagarna i pilotstudien. Detta för att göra enkäten mer 

begriplig 
40

. Enkäten utökades också med en fråga vilken deltagarna i pilotstudien och 

författaren ansåg vara relevant i förhållande till studiens syfte. Denna fråga har nummer åtta 
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bland de demografiska frågorna och lydelsen är: ”Vem anser du är din viktigaste 

samverkanspartner vid allvarlig händelse?”(bilaga 2).   

 

Datainsamling 
 

Fjorton dagar efter första utskicket med förfrågan kontaktades de beredskapschefer via telefon 

vilka ej inkommit med kontaktinformation. Det visade sig att det var beredskapschefer i två 

län som inte var positiva till studien. Efter personligt samtal erhölls kontaktinformation även 

från dessa. Enkät med följebrev förklarande syftet och frivillighet sändes med post till alla 

vars kontaktinformation erhållits som innehavare av funktionen regional TiB inom alla 

Sveriges landsting eller regioner samt kommun som har ansvar för hälso- och sjukvård (bilaga 

3).  Till fyra av deltagarna sändes enkäten via e-post via beredskapschefen enligt önskemål 

från denne. Alla enkäter var försedda med ett löpnummer vilket innebar att påminnelse 

skickades endast till dem som ej sänt in sitt svar. Detta gjordes i syfte att minska bortfallet 
38

. 

 

Enkäten sändes till etthundratio respondenter varav två exkluderades på grund av ingen eller 

kort erfarenhet av funktionen som regional TiB och en avböjde deltagande. Trettiotre 

påminnelser sändes ut tre veckor efter första utskicket. Detta bidrog till nitton ytterligare 

enkätsvar. Fjorton respondenter valde att inte svara på utskicket. Till analys inkluderades 

nittiotre respondenter.   

 

Dataanalys  
 

Materialet från enkäterna matades in och kodades manuellt och bearbetades i 

statistikprogrammet Statistical Package for Social Science (SPSS) version 18.0 som används 

över hela världen vid forskning och undervisning 
41

. I samband med att data fördes in 

numrerades enkäterna, för att i efterhand kunna korrigera eventuella felinmatningar i 

programmet. Data analyserades med hjälp av deskriptiv statistik och analytisk statistik 
39

.  

 

Utifrån respondenterna utbildningsbakgrund valdes två variabler, de som hade medicinsk 

utbildning och de som inte hade sådan utbildning.  På grund av att kravet på normalfördelning 

inte var uppfyllt skedde prövning med icke parametriskt test, Mann Whitney vilket användes 

för att urskilja huruvida skillnaderna i svaren mellan variablerna var statistiskt signifikanta 
40

. 

Icke-parametriska test användes trots att det är mindre känsligt och ibland inte upptäcker 

skillnader mellan grupper som faktiskt kan finnas 
39

. En faktoranalys genomfördes och gav en 

cofficient på 0,92 
40, 42

.  Signifikansnivån sattes till p<0,05. 
 

Etiska överväganden 
 

För att en studie skall vara etiskt försvarbar är det viktigt att de som deltar eller andra i 

liknade situation ska anse att studiens resultat kan vara användbart. I detta fall anses detta 

uppfyllt med tanke på syftet. Studien innebar ingen fysisk påverkan varför det inte förelåg 

skäl att söka godkännande från etisk nämnd, utan skriftligt samtycke från deltagarna 

bedömdes vara tillräckligt. Beredskapschefer och deltagarna gav sitt godkännande till att 

studien genomfördes. Följebrev till deltagarna förklarade att deltagandet var frivilligt och att 

de när som helst kunde avböja deltagande samt att data behandlades konfidentiellt och att 
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gällande etiska principer följdes (World Medical association deklaration of Helsinki 2008). 

Enkäten var försedd med ett löpnummer, detta för att inte påminnelse skulle skickas när svar 

anlänt. Helsingforsdeklarationen betonar vikten av att forskaren måste respektera integritet 

och privatliv vilket anses vara uppfyllt genom att namnlistan med löpnummer förstördes av 

författaren när alla svar anlänt, vilket innebär att svaren inte kommer att kunna kopplas till 

person.  
 

Resultat 
 

Av deltagarna var 52,7 % män. Medelåldern var 54 år. Den person som hade innehaft 

funktionen regional TiB kortast tid, hade haft den i fem månader. Längsta tid var 216 månader 

och medianen var 55 månader. I analysen framkom att nästan 24 % av respondenterna inte 

hade medicinsk utbildning. (Tabell 1).  
 
 

Tabell 1. Redovisning av respondenternas utbildningsbakgrund 

 

 

 

 

Resultatet rörande frågor på ordinalskala redovisas i tabell 2 och 3. Vid analys framkom att 

det fanns en signifikant skillnad när det gäller respondenternas svar om deras livserfarenhet 

haft betydelse för resursutnyttjandet vid allvarlig händelse (p=0,008)(tabell 2). 

 

I frågeområdet utbildning framkom att de med medicinsk utbildning hade till större del 

användning av sin specifika utbildning för funktionen (p =0,019) samt specialkunskaper i 

katastrofmedicin (p= 0,000). Huruvida respondenterna tyckte att medicinsk kompetens var 

viktigt skiljde sig också beroende på respondenternas utbildningsbakgrund. De som inte hade 

medicinsk bakgrund tyckte inte att det fanns behov av medicinsk kompetens 

(p=<0,000)(Tabell 2). 

 

 

 

 

Medicinsk 

Utbildningsbakgrund 

Antal Procent  

Gymnasial 

omvårdnadsutbildning  

1 1,1 

Sjuksköterskeexamen  17 18,3 

Specialistsjuksköterskeexamen  41 44,1 

Läkarexamen  10 10,8 

Ingen medicinsk utbildning  22 23,7 

Total 91 97,8 

Saknas  2 2,2 

Total  93 100,0 
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Tabell 2. Redovisning av svar på frågeområde Allvarlig händelse och Utbildning 

 

Md=median IQ range =Interkvartil 

 

 

En annan signifikant skillnad beroende på respondenterna utbildningsbakgrund visade sig när 

det gäller tillgänglighet vid beredskap. De som hade medicinsk utbildningsbakgrund ansåg att 

En annan signifikant skillnad beroende på respondenterna utbildningsbakgrund visade sig när 

det gäller tillgänglighet vid beredskap. De som hade medicinsk utbildningsbakgrund ansåg att 

de hade högre tillgänglighet i jämförelse med de utan medicinsk utbildning (p=0,019). En 

skillnad framkom också beträffande erfarenhet i förhållande till hur man bedömer om en 

allvarlig händelse föreligger (avvisar eller bekräftar). De med medicinsk utbildningsbakgrund 

ansåg i högre grad att deras erfarenhet hade betydelse (p=0,006). En annan skillnad i analysen 

visade sig vara att de med medicinsk utbildning i större utsträckning dokumenterade alla 

beslut vid en allvarlig händelse (p=0,028)(tabell3). Gällande frågor om Ledning och 

Samverkan framkom inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de med och utan medicinsk 

utbildning (Tabell 3). 

 

 

Frågor Med med. utb. Utan med.  Utb.  

Allvarlig händelse Md (IQ range) Md (IQ range) Signifikans 

1. Funktionen har 
inneburit minskat 
lidande 

4 (3-5) 4 (3-5) 0,844 

2. Livserfarenheten har 
inneburit minskat 
lidande 

4 (3-5) 3 (2-4) 0,22 

3. Effektiv användning 
av resurser 

5 (4-6) 5 (4-5,25) 0,848 

4. Livserfarenheten haft 
betydelse för 
resursutnyttjandet 

4 (4-6) 3,5 (3-4,25) 0,008  

Utbildning     

1. Utbildning för TiB 5 (3-6) 4,5 (2,75-5) 0,073 

2. Användning för 
utbildningen 

6 (4-6) 5 (2,75-5) 0,019 

3. Specialkunskaper i 
katastrofmedicin 

6 (5-6) 1,5 (1-2,25) 0,000 

4. Medicinsk kompetens 
viktig 

6 (5-6) 2 (1-2,5) 0,000 

5. Specialkunskaper i 
egna landstingets 
krisledningsorganisation 

6 (5-6) 6 (5-6) 0,365 

6. Hjälp av planer för att 
fatta beslut 

6 (5-6) 5 (4-6) 0,324 

7. Hjälp av 
åtgärdskalendrar för att 
fatta beslut 

6 (4-6) 5 (3,75-6) 0,062 

8. Övat tillräckligt  4 (3-6) 4 (2,75–4,25) 0,058 
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Tabell 3. Redovisning av svar på frågeområde Larm/dokumentation, Ledning och Samverkan 

 

Frågor Med med. utb. Utan med. utb.  

Larm/dokumentation Md (IQ range) Md (IQ range) Signifikans 

1. Tillgänglighet 6 (6-6) 6 (5-6) 0,019 

2. Adekvata larm 5 (4-6) 4,5 (4-5,25) 0,896 

3. Bra teknik  5 (5-6) 6 (4,5-6) 0,578 

4. Adekvat information 
vid larm 

4 (4-6) 5 (4-5,25) 0,357 

5. Erfarenheten hjälp 
för att avisa eller 
bekräfta  

5 (4-6) 4 (3,5-5) 0,006 

6. Klara direktiv för 
ansvarsområdet 

5 (5-6)  5 (4-6) 0,204 

7. Alla beslut 
dokumenteras 

6 (6-6) 5,5 (4,75-6) 0,028 

8. Det finns 
dokumentationsstöd 

5 (4-6) 4 (2,75-6) 0,173 

9. Utbildning given i 
dokumentationsstödet 

5 (3-6) 4 (3-6) 0,607 

10. Tränad i 
dokumentationsstödet 

5 (3-6) 3,5 (3-5,25) 0,195 

Ledning    

1. Regional ledning 
initialt 

6 (5,25-6) 6 (5-6) 0,475 

2. Befogenheter att 
vidta åtgärder  

6 (6-6) 6 (4-6) 0,175 

3. Förtrogen med 
ledningsplatsen 

6 (5-6) 6 (5-6) 0,897 

4. Nödvändiga 
hjälpmedel finns 

5 (5-6) 5 (4-6) 0,873 

5. Fungerar enligt 
författningen 

6 (5-6) 5,5 (4-6) 0,172 

Samverkan     

1. Förtrogen med 
samverkande aktörer 

6 (5-6) 6 (4,75-6) 0,760 

2. Förtrogen hur sam-
verkande aktörer 
kontaktas 

6 (5-6) 6 (4,75-6) 0,560 

3. Förtrogen med sam-
verkande organisation  

5 (4-6) 5 (4-6) 0,915 

4. Förtrogen med sam-
verkande aktörers 
ansvar 

5 (4-6) 5 (4-6) 0,946 

5. Förtrogen med inom 
vilka ramar samverkan 
sker 

5 (4-6) 5 (3,75-6) 0,721 

6. Övar regelbundet 
med samverkande 
aktörer 

4 (3-5) 3,5 (3-5) 0,602 

Md=median IQ range =Interkvartil 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
 

Undersökningens syfte var att kartlägga erfarenhet och kunskap hos TiB inom hälso- och 

sjukvård. Därför ansågs beredskapschefen inom varje landsting alternativt region och 

kommun, vara den som hade den mest tillförlitliga samlade informationen om de individer 

som kartläggningen gällde och sannolikheten blev störst att nå alla regionala TiB. Ett 

enkätutskick bedömdes vara den bästa metoden. Att sända enkäterna med post valdes för att 

ge ökad konfidentiellitet, i enlighet med forskningsetisk princip trots att e- post kunde varit ett 

alternativ. 

 

Den genomförda pilotstudien befanns stärka både reliabilitet och validitet. Reliabiliteten kan 

inte garanteras på grund av att respondenterna kan ha varit påverkade av yttre faktorer och 

respondenterna kan ha misstolkat enkätfrågorna.  

 

Svarsalternativen var konstruerade för att undvika neutrala svar vilket anses ge ökad 

reliabilitet. Eftersom enkäten sändes via post och enkätundersökningen pågick under ett antal 

veckor, kan respondenternas dagsform ha påverkat valet av svar 
39

. Hög reliabilitet anses ändå 

råda med tanke på den höga svarsfrekvensen samt att reliabiliteten beräknades med hjälp av 

reliabilitetskoefficient Cronbach alpha vilket gav en cofficient på 0,92. En reliabilitet 

cofficient på 0.70 till 0,75 är acceptabelt men ett värde på 0,80 är önskvärt och anses då vara 

en hög mätnoggrannhet. Dock kan den höga cofficienten tyda på att flera av frågorna 

efterfrågar samma sak. 
40, 42

. Enkäterna skickades via respondenternas chefer vilket kan 

bidragit till den höga svarsfrekvensen. 

 

Att använda och föra in svaren från enkäten i SPSS bedömdes vara ett bra instrument för 

granskning och genomförande av de statistiska beräkningarna görs detta korrekt ökar 

validiteten. Resultatet redovisades med hjälp av SPSS vilket minskar risken för felberäkningar 
41

. 

Valet av variabler gjordes med hjälp av bakgrundsfrågorna i enkäten och utgjordes av 

respondenternas utbildningsbakgrund. Dessa variabler valdes för att om möjligt se ett mönster 

mellan egenskaperna hos dessa 
39, 40

.   

Resultatdiskussion 
 

Analysen visar intressanta skillnader när det gäller svaren i förhållande till respondenternas 

utbildningsbakgrund. Trots de påvisade signifikanta skillnaderna kunde viss samstämmighet 

ses i en del svar. Variabler valdes för att se om ett mönster fanns och på grund av detta har 

redovisningen i resultatet fokuserat på de signifikanta skillnaderna. 

 

Nästan en fjärdedel av respondenterna saknade medicinsk utbildning trots att de initialt i de 

flesta fall ansvarar för hälso- och sjukvården vid allvarlig händelse. Detta kan kanske bero på 

skillnader i hur landstingen har byggt sin organisation för att upprätthålla den 

katastrofmedicinska beredskapen. Eftersom författningen som reglerar katastrofmedicinsk 

beredskap och planläggning inför höjd beredskap trädde i kraft 2005 kan det vara så att vissa 

landsting ännu inte hade sin organisation klar avseende funktionen TiB vid tidpunkten då 

undersökningen genomfördes 
7
.  
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Det framkom också att erfarenhet inte ansågs ha betydelse när det gäller resursutnyttjandet. 

Detta kan bero på olika sätt att samverka, men det kan även bero på att innehavarna av 

funktionen inte har någon erfarenhet av stora händelser eller sådan utbildning för sin funktion 

som krävs för att de ska kunna fatta ett optimalt initialt beslut beträffande behovet av 

mobilisering, fördelning av resurser samt behovet av medicinsk kompetens 
7
. 

 

Att flera respondenter saknar specialkunskaper eller endast har begränsade sådana i 

katastrofmedicin innebär att landstingen som ansvarar för att planera sin hälso- och sjukvård 

så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls, inte har planerat utbildning, träning och 

övning på sådant sätt att funktionen TiB har tillräckliga förutsättningar för att fatta 

övergripande beslut gällande hälso- och sjukvård 
7
.  

 

När det gäller behovet av medicinsk kompetents i funktionen som TiB, visar resultatet att de 

respondenter som har medicinsk kompetens övervägande ansåg att sådan behövdes, vilket 

tyder på att medicinsk utbildning är användbar för TiB vid en allvarlig händelse. Ändå ansåg 

de som inte hade medicinsk utbildning att de inte hade behov av sådan trots att de har det 

övergripande ansvaret för hälso- och sjukvård 
7
. Att de som inte har medicinsk utbildning inte 

anser sig behöva sådan för sitt uppdrag kan ha sin grund i att de inte heller har fått tillräcklig 

utbildning för funktionen och därför inte inser betydelsen av medicinsk kompetens för 

uppdraget. Det kan också bero på att det i landstingets organisation finns andra personer i 

beredskap vilka har de kvalifikationer som krävs för att fatta beslut gällande hälso- och 

sjukvård och att det av den anledningen inte är nödvändigt att TiB besitter medicinsk 

kompetens. 

 

Att tillgängligheten inte är hundraprocentig är oroväckande med tanke på respondentens 

funktion och att TiB alltid ska vara nåbar, för att snabbt kunna initiera särskild 

sjukvårdsledning 
7
. Även denna omständighet, att respondenter som inte har medicinsk 

utbildning inte heller anser att de är tillgängliga kan tyda på att de saknar den utbildning som 

krävs för att ha förståelse för funktionens ansvar. En annan förklaring kan vara att de inte har 

den tekniska utrustningen som krävs.  Beträffande frågan om respondentens erfarenhet gjorde 

att hon/han kunde avvisa eller bekräfta en allvarlig händelse, konstateras att de med 

medicinsk utbildning i högre grad anser sig ha sådan erfarenhet vilket kan bero på att de med 

medicinsk utbildning i högre grad även har en katastrofmedicinsk utbildning och därmed 

bättre förutsättningar att göra denna typ av bedömningar 
43

. 

 

Av resultatet framgår att inte alla beslut dokumenteras, vilket kan innebära svårigheter att i 

efterhand analysera händelsen. Detta märks främst bland respondenter som saknar medicinsk 

utbildning, vilket kan ha sin förklaring i att personal inom hälso- och sjukvård är tränade i att 

dokumentera och journalföra och att det därför faller sig naturligt för de respondenter som har 

medicinsk utbildning att dokumentera även beslut de fattar i sin funktion som TiB. 

Dokumentation är viktig för lärdom och planering inför kommande händelser 
44, 45

. Saknas 

dokumentation kan erfarenheter och kunskap gå förlorade. 

 

Resultatet visar skillnader när det gäller behovet av kunskap och erfarenhet. Detta väcker 

frågor med tanke på att alla respondenter i grunden har samma uppdrag i sin funktion. För att 

i denna funktion kunna möta händelser av större karaktär och hot mot folkhälsan bör kunskap 

och erfarenhet ge stöd till ett evidensbaserat beslutsfattande 
46

. I en allvarlig händelse kan det 

ha avgörande betydelse för utgången och för konsekvenserna för de drabbade 
43

.  
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De övervägande skillnaderna visade sig i frågeområden i enkäten som gällde utbildning, larm 

och dokumentation. Dessa områden tillhör sådana som personer med medicinsk 

utbildningsbakgrund oftast, till skillnad från många andra, är förtrogna med. Frågeområden 

gällande ledning och samverkan innehöll inte så stora skillnader, vilket kan bero på att de 

respondenter som inte hade medicinsk utbildning hade annan utbildning och erfarenhet som 

innebar att de var vana att leda och samverka 
47

 . 

 

Det finns studier innehållande analyser av stora händelser, lärdomar som dragits av dessa och 

försök att implementera dessa lärdomar inför kommande händelser 
44, 45

. Det finns även 

studier gällande utveckling av hjälpmedel för utbildning av strategiska ledare inför stora 

händelser 
48, 49

. Författaren har däremot inte funnit någon studie gällande utbildning och 

erfarenhet avseende ledare inom hälso- och sjukvård. Jämförelser av tidigare studier har 

därför inte kunnat genomföras. Urval av frågeområden i enkäten baseras på identifierade 

utvecklingsområden i tidigare forskning. Resultatet av denna studie indikerar samma behov 

av utveckling. 

Slutsatser 
 

Resultatet visar att innehavarna av funktionen TiB inom hälso- och sjukvård i Sverige har 

varierande utbildningsbakgrund. Jämförelsen visar att i vissa frågor som kan ha betydelse för 

utgången av en allvarlig händelse finns signifikanta skillnader mellan de respondenter som 

har medicinsk utbildningsbakgrund och de som inte har det.  

Kliniska implikationer 
 

Studiens resultat tillsammans med resultat av tidigare forskning avseende katastrofer visar att 

respondenterna behöver specifik utbildning för att få förutsättningar att på ett optimalt sätt 

kunna möta allvarliga händelser.  

 

Att TiB inte alltid är tillgängliga vilket framkommer i undersökningen är allvarligt och något 

som är viktigt att åtgärda. Syftet med funktionen är ju att upprätthålla den katastrofmedicinska 

beredskapen och då är tillgänglighet avgörande.    

 

Att dokumentation sker av alla beslut under en allvarlig händelse måste anses vara 

grundläggande både för att i efterhand kunna analysera händelser och vidtagna åtgärder men 

även för att dra lärdomar inför framtiden.  

Vidare forskning  
 

En kvalitativ forskning kunde på ett djupare sätt utröna hur innehavarna av funktionen TiB 

upplevt allvarliga händelser och dragit lärdom av dessa samt behovet av utbildning. Men även 

på ett djupare sätt vägleda vid utarbetandet av riktlinjer och strategier för allvarlig händelse 

och vilken utbildning som ska krävas för att inneha funktionen regional TiB inom hälso- och 

sjukvård. Detta för ett evidensbaserat beslutsfattande, som möjliggör minskat lidande eller 

helt eliminerar risken för onödigt lidande, ohälsa och dödsfall orsakade av allvarliga 

händelser.  
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Bilaga 1 

Information om forskningsstudie 
      Till Sveriges beredskapschefer/beredskapssamordnare 
 
Bakgrund  

Vid allvarliga händelser som analyserats i olika studier har framkommit att utbildning, övning, 
samverkan samt ledarskap behöver förbättras. Tjänsteman i Beredskap (TiB) utövar initialt 
regional ledning vid allvarlig händelse och anses besitta stor erfarenhet inom området. 

 
Syfte 

Syftet med studien är att studera Hälso- och sjukvårdens regionala Tjänstemän i Beredskaps 
kunskaper och erfarenheter av allvarlig händelse.  

 
Betydelsen av studien  

Samlade kunskaper och erfarenheter kan innebära möjlighet att utveckla utbildning, övning, 
samverkan samt ledarskap. Detta kan generera effektivare resursutnyttjande, minskat 
skadeutfall och lidande för drabbade när allvarlig händelse inträffat. 

 
Genomförande  

I denna studie, kommer personer med funktionen TiB regionalt i landsting samt regioner och 
Gotlands kommun att få svara på en enkät om sina kunskaper och erfarenheter. Deltagarna 
kommer att erhålla informationsbrev om syftet med studien. Brevet innehåller även 
information om genomförandet av studien. Deltagandet är frivilligt, data kommer att 
behandlas konfidentiell och gällande etiska principer kommer att följas. Enkäten är försedd 
med ett löpnummer vilket innebär att påminnelse ej behöver skickas ut när svar anlänt. När 
alla svar anlänt kommer namnlistan med löpnummer att förstöras. Svaren kommer inte att 
kunna kopplas till någon person. Resultatet kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift.  
 

Kontaktinformation  
Tacksam för postadress till samtliga personer som innehar regional TiB funktion i ert 
landsting alternativt regioner och Gotlands kommun. I det medsända svarskuvertet ombeds 
ni att sända dessa postadresser. Alla som innehar regional TiB funktion kommer att bjudas in 
att delta. 
  

 Med Vänliga Hälsningar  
 
      Eleanor Hedberg                                                                  Maria Henricson 

Spec. Sjuksköterska, Lokal beredskapssamordnare                  Universitetslektor, Handledare                                                                                                         
Akutmottagningen                                                                Hälsohögskolan 
Länssjukhuset Ryhov                                                            Box 1026      
551 85 Jönköping                                                                 551 11 Jönköping 

     0730357301                                       036 101252, 0709530806    
     Eleanor.hedberg@lj.se                                                          Maria.henricson@hhj.hj.se 

   

mailto:Eleanor.hedberg@lj.se


 

 

                                   Bilaga 2 

Frågor till personer som innehar funktionen Regional Tjänsteman i Beredskap 
inom Landsting och Regioner samt Gotlands kommun  

  
Allvarlig händelse 
Följande frågor gäller din erfarenhet av allvarlig händelse, hur väl stämmer dessa påståenden på dig? 

1. Funktionen TiB har inneburit 
minskat lidande för drabbade vid 
allvarlig händelse  

      

2. Min livserfarenhet har inneburit 
minskat lidande för drabbade i 
allvarlig händelse 

      

3. Funktionen TiB innebär effektivt 
användande av resurser vid allvarlig 
händelse  

      

4. Min livserfarenhet har haft betydelse 
för resursutnyttjandet vid allvarlig 
händelse 

      

 
Kommentar  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 Instämmer  
inte alls  

    Instämmer  
helt 
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Utbildning  

Följande frågor om utbildning gäller din funktion som TiB. Hur väl stämmer dessa påståenden på 

dig?  

 

 Instämmer 
 inte alls 

    Instämmer  
helt 

1. Jag har specifik utbildning för 
funktionen som TiB 

      

2. Den specifika utbildningen har 
jag användning för vid allvarlig 
händelse        

      

3. Jag har specialkunskaper inom 
katastrofmedicin  

      

4. Medicinsk kompetens tycker jag 
är viktigt för funktionen TiB 

      

5. Jag har specialkunskap i det 
egna landstingets 
krisledningsorganisation  

      

6. Befintlig 
krisberedskaps/katastrofplaner 
hjälper mig att fatta beslut 
angående allvarlig händelse 

      

7. Befintliga åtgärdskalendrar 
hjälper mig att fatta beslut 
angående allvarlig händelse   

      

8. Jag har övat tillräckligt för min 
uppgift som TiB  

      

 
Kommentar 

 
 

 
 

 

1.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
      Bilaga 2 
 
Larm/Dokumentation 
Hur väl stämmer dessa påståenden in, angående dina larm och din dokumentation vid allvarlig 
händelse? 

 

 

Kommentar 

 
 

 
 

 
 

 Instämm
er  
inte alls  

    Instäm
mer  
helt 

1. Jag har hög tillgänglighet när jag är i 
beredskap som TiB 

      

2. De larm jag får är adekvata för TiB       

3. Tekniken för att nå mig är bra        

4. Informationen som ges vid larm är 
adekvat för fortsatt handläggning av 
TiB 

      

5. Min erfarenhet gör att jag kan avvisa 
eller bekräfta en allvarlig händelse  

      

6. Jag har klara direktiv för mitt 
ansvarsområde som TiB 

      

7. Jag dokumenterar alla beslut under en 
allvarlig händelse  

      

8. Jag har ett dokumentationsstöd vid 
allvarlig händelse  

      

9. Jag har fått utbildning i 
dokumentationsstödet som jag 
använder vid allvarlig händelse 

      

10. Jag är tränad i det dokumentationsstöd 
som finns vid allvarlig händelse 

      



 

 

      Bilaga 2 

Ledning  

Hur väl stämmer dessa påståenden in angående ledning i din funktion som TiB? 

 

 Instämmer  
inte alls  

    Instämmer 
 helt  

1.  Jag utövar regional ledning initialt vid 
allvarlig händelse  

      

2. Jag har befogenhet att agera och vidta 
åtgärder så som jag anser är befogat vid 
allvarlig händelse 

      

3.  Platsen där ledningsgruppen skall 
samverka är mig väl förtrogen  

      

4. Jag har de hjälpmedel som är 
nödvändiga för att klara handläggning 
vid allvarlig händelse 

      

5. Som TiB fungerar jag som det åläggs i 
författning 

      

 
 
Kommentar  
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Samverkan 
Hur väl stämmer dessa påståenden in vad det gäller samverkan när du agerar i din funktion som 
TiB? 

 Instämmer  
inte alls  

    Instämmer 
helt 

1. Jag är väl förtrogen med 
samverkande aktörer  

      

2. Jag är väl förtrogen med hur jag når 
samverkande aktörer  

      

3. Jag är väl förtrogen med 
samverkande aktörers organisation   

      

4. Jag är väl förtrogen med 
samverkande aktörers ansvar  

      

5. Jag är väl förtrogen inom vilka 
ramar samverkan sker gentemot 
samverkande aktörer 

      

6. Jag övar regelbundet med 
samverkande aktörer 

      

  
 
Kommentar  
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1.  Vilket år är du född? ……… 

2. Är du 

Man                Kvinna  

 

3. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?  

 

 

 

4. Hur länge har du innehaft funktionen TiB? 

År          mån  

 

5. Vilken är din högsta utbildning 

Grundskola  

Gymnasieskola   

Högskola/Universitet                         

 

6. Medicinsk utbildning  

                           Gymnasial omvårdnads utbildning   

Sjuksköterskeexamen                            

Specialistsjuksköterskeexamen             

Läkarexamen                                        

Ingen medicinsk utbildning             

 

 

       

7. Hur många larm får du som TiB i veckan  

                                   …..…st  
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8. Vem anser du är din viktigaste samverkanspartner vid allvarlig händelse  

 

 

       

 

 

Kommentar  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Jag samtycker till att bli kontaktad för intervju under hösten 2010 

Jag nås lättast på följande telefon, alternativt mailadress 

 

 

 

 



 

 

      Bilaga 3 
      Information om forskningsstudie 
      Till personer som innehar funktionen regional Tjänsteman i Beredskap i landsting, regioner 

samt Gotlands kommun. 
 
      Bakgrund 

Vid allvarliga händelser som analyserats i olika studier har framkommit att utbildning, övning, 
samverkan samt ledarskap behöver förbättras. Tjänsteman i Beredskap (TiB) utövar initialt 
regional ledning vid allvarlig händelse och anses besitta stor erfarenhet inom området. 
 
Syfte  
Syftet med studien är studera Hälso- och sjukvårdens regionala Tjänsteman i Beredskaps 
kunskaper och erfarenheter av allvarlig händelse 
 
Betydelsen av studien 
Samlade kunskaper och erfarenheter kan innebära möjlighet att utveckla utbildning, övning, 
samverkan samt ledarskap. Detta kan generera effektivare resursutnyttjande, minskat 
skadeutfall och lidande för drabbade när allvarlig händelse inträffat. 
 
Genomförande 
I denna studie, kommer alla personer med funktionen TiB regionalt inom landsting, regioner 
samt Gotlands kommun att erhålla en enkät. Enkäten som bifogas innehåller frågor och 
påståenden om din funktion som regional TiB. Svarsalternativen är två ytterligheter – 
”instämmer inte alls ” eller ”instämmer helt” och däremellan tomma rutor. Markera det 
påstående som stämmer mest väl för dig. Deltagandet är frivilligt, data kommer att behandlas 
konfidentiellt och gällande etiska principer kommer att följas. Enkäten är försedd med ett 
löpnummer vilket innebär att påminnelse ej behöver skickas ut när svar anlänt. När alla svar 
anlänt kommer namnlistan med löpnummer att förstöras. Svaren kommer inte att kunna 
kopplas till dig som person. Medverkan kan när som helst avbrytas utan att ange skäl.  När du 
svarat på frågorna, lägg formuläret i det bifogade svarskuvertet. Resultatet kommer att 
publiceras i vetenskaplig tidskrift. 
Om du har problem att besvara frågorna eller har andra frågor om enkäten är du välkommen 
att höra av dig. 
 
 
 Med Vänliga Hälsningar 
 

      Eleanor Hedberg                                                                                           Maria Henricson                                                                
      Spec.sjuksköterska, Lokal beredskapssamordnare                                Universitetslektor, Handledare  
      Akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov                                                 Hälsohögskolan 
      551 85 Jönköping                                                                                         551 11 Jönköping 
      0730357301                                                                                                  036 101252, 0709530806 
      Eleanor.hedberg@lj.se                                                                                Maria.henricson@hhj.hj. 
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