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Ett drygt år har gått sedan brandnat-
ten i Göteborg då 63 ungdomar fick sät-
ta livet till i en av de värsta bränderna i
Sveriges historia. Branden är föremål
för åtminstone 15 olika utredningar,
med syfte att belysa och värdera olika
myndigheters och organisationers sätt
att hantera händelsen. Sjukvårdens
agerande kommer att redovisas i en
KAMEDO (Katastrofmedicinska or-
ganisationskommittén)-rapport, som
beräknas publiceras under år 2000. Det
kan dock finnas anledning att redan nu
lyfta fram vissa lärdomar som kan dras
från sjukvårdens insats under bran-
den.

PLANERING
Sverige har med hänsyn till sin stor-

lek sedan länge intagit en framträdande
plats vad gäller medicinsk utbildning
och planering inför katastrofer. Det do-
kument som reglerar sjukvårdens insat-
ser i samband med stora olyckor och ka-
tastrofer är Socialstyrelsens allmänna
råd 1992:5. Denna säger i korthet att
varje sjukvårdsinrättning är skyldig att
ha en katastrofplan som är väl känd och
övad av alla anställda. Sjukvårdens in-
satser på en skadeplats består i första
linjen av enheter från ambulanssjukvår-
den. Vid större olyckor skall s k sjuk-
vårdsgrupper, bestående av läkare och
sjuksköterska/undersköterska, sändas
ut från sjukhus eller primärvård. Denna

personal skall vara utrustad samt väl ut-
bildad och övad för prehospitalt arbete.

LEDNINGSFUNKTION
Den medicinska ledningen på skade-

plats skall utövas av den medicinskt
mest kompetente personen. Detta sker
genom att en av ambulanserna (vanli-
gen den först anlända) utses till led-
ningsambulans. Dess personal får initi-
alt ledningsansvaret för det medicinska
arbetet på skadeplatsen. Är olyckan av
sådan storlek att sjukvårdsgrupp kom-
mer till plats övertas ledningsansvaret
med automatik av läkaren i denna
grupp. Rör det sig om en mycket stor
olycka/katastrof skall flera sjukvårds-
grupper skickas ut, och ledningsansva-
ret övertas då av den mest erfarna läka-
ren. Denne benämns »ledningsläkare»
och förutsätts inte ha några direkt pati-
entvårdande uppgifter utan har en ren-
odlad ledningsfunktion. Speciell ut-
bildning för ledningsläkare på skade-
plats anordnas årligen av Socialstyrel-
sen. Oftast är ledningsläkaren gruppe-
rad på en ledningsplats tillsammans
med motsvarande personer från den
kommunala räddningstjänsten (rädd-
ningsledaren) och polisen (polisinsats-
chefen). Tillsammans utgör dessa tre
personer räddningsledningen.

I de medicinska ledningsuppgifterna
på skadeplats ingår att inventera ska-
deutfallet, rekvirera behövliga förstärk-
ningar, skaffa fram sjuktransporter i be-
hövlig omfattning och se till att de ska-
dade får fullgott medicinskt omhänder-
tagande på skadeplats. Oftast sker detta
på en särskilt upprättad uppsamlings-
plats för skadade. Vidare skall de drab-
bade prioriteras på ett korrekt sätt inför
avtransport till sjukhus, vilken skall ske
på ett sådant sätt att sjukhusen i regio-
nen belastas jämnt.

Ledningen av verksamheten på sjuk-
hus skall ske från en ledningscentral.
Om olyckan medför att flera sjukhus
engageras skall ett av sjukhusen utses
till ledningssjukhus, och får då som till-
lika-uppgift att samordna verksamhe-
ten mellan de olika sjukhusen.

En organiserad medicinsk insats i
samband med en större olycka/katastrof
som den ovan skisserade tar tid att få

igång. I dagens utbildning i katastrof-
medicin utgår vi från att ovanstående
planering skall följas när en stor olycka
eller katastrof inträffar. 

HÄNDELSEN
På kvällen den 29 oktober 1998 hade

ett större antal ungdomar samlats i en
lokal på Hisingen i Göteborg för att ha
en discofest. Lokalen, ca 300 m2 stor,
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Sammanfattat

• Vid brand inomhus är rökgas-
förgiftning det dominerande
medicinska problemet.

• Rökgasförgiftade som är vid
liv vid ankomst till sjukhus har
stor chans att överleva utan
allvarliga men.

• Prioritering är extremt svårt
vid brandolyckor. Inte sällan
anländer de lindrigast skada-
de först till sjukhus.

• De flesta sjukhus har mycket
begränsade möjligheter – i
synnerhet under jourtid – att
snabbt kunna skicka ut
sjukvårdsgrupper till en ska-
deplats.

• Utbildning av läkare för att
kunna leda sjukvårdsarbete,
både på skadeplats och sjuk-
hus i samband med större
olycka, måste förstärkas.

• Möjligheten av att sjukvårds-
personal utsätts för våld och
hot har tidigare inte beaktats
vid utbildning och planering.

• Personal ingående i sjuk-
vårdsgrupp är lika utsatta som
andra yrkeskategorier för de
skadliga psykiska effekter
som arbete på en katastrof-
plats innebär. Deras behov av
krisbearbetning måste tillgo-
doses i katastrofplanerna.



var belägen på andra våningen i en in-
dustri- och affärsfastighet och hade vid
tidigare brandsyn av Räddningstjänsten
godkänts för 150 personer. Lokalen
saknade rökdetektorer och sprinkler-
system och var bara möjlig att evakuera
genom två branddörrar, belägna i var sin
ände av utrymmet. 

Brand uppstod i det trapphus som
ledde upp till en av utgångarna. När dör-
ren öppnades spreds rökgaser mycket
snabbt in i lokalen, varefter en över-
tändning skedde. Minst 380 personer
befann sig inne i byggnaden. Av dessa
dog 61 på plats eller under färd till sjuk-
hus, medan ytterligare två ungdomar
avled efter några dagars sjukhusvård. 

Sammanlagt 213 personer transpor-
terades till sjukhus (Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset(SU); Sahlgrens-
ka/Östra/Mölndal samt Kungälv), var-
av 154 lades in. Av dessa kom 79 pati-
enter initialt att vårdas på IVA-plats. 

Då brännskadeklinik saknas i Göte-
borg transporterades 13 patienter se-
kundärt till sådana kliniker i Sverige
och Norge (Bergen).

Insatsen på brandplatsen genomför-
des av räddningstjänst- och ambulans-
personal från Göteborg och omgivande
kommuner. Begäran om utsändande av
sjukvårdsgrupper riktades tidigt och vid
upprepade tillfällen till samtliga tre
sjukhus inom SU. Den första läkare
som kom till platsen var dock stadsjou-

ren i Göteborg. En sjukvårdsgrupp
skickades tidigt ut från SU/Östra. Grup-
perna från SU/Sahlgrenska respektive
SU/Mölndal kom ut så sent i förloppet
att de fick övervaka de sista patienterna
under ambulanstransport till sjukhus,
respektive vändes på vägen ut. Den sis-
te skadade var avtransporterad 01.54,
dvs drygt två timmar efter det att larmet
kom in till SOS-centralen i Göteborg.

Någon utbildad ledningsläkare kom
aldrig ut till skadeplatsen.

Senare rättsmedicinsk undersökning
har visat att samtliga på skadeplats om-
komna avlidit till följd av rökgasförgift-
ning (=dödliga nivåer av kolmonoxid i
blodet).

INBLAND ADE LÄKARES
EGNA UPPLEVELSER
Christel Sager-Lund , distriktsläka-

re, Brämaregårdens vårdcentral är spe-
cialist i allmänmedicin och har tolv års
erfarenhet efter legitimation.»Under utbildningen har man kata-
strofmedicinska veckor där man får lära
sig hur man skall agera vid stora olyckor.

Det är ofta så vid övningar att man
kommer till en färdig olycka där skada-
de och döda ligger huller om buller. Man
har innan övningen fått lära sig bryt-
punkt, uppsamlingsplats, konsten att pri-
oritera och självklart ABC. Det har alltid
funnits gott om utrustning – syrgas, filtar,
vätskor, smärtlindring osv.

Min uppfattning om sådana övning-
ar har varit att man gjort dem ganska re-
alistiska, att man tänkt på allt samtidigt
som det känts oerhört overkligt.

Läkare har ständig
katastrofberedskap
Vad är en katastrof för oss läkare?

Hur många skall vara inblandade för att

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 97  •  NR  13  •  2000 1533

Figur 1. Brandlokalen.
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Figur 2. Trapphus där branden startade.



det skall kallas katastrof? Som enskild
läkare med medicinskt ansvar tror jag
att vi alla har en katastrofberedskap  att
oförberedda få rycka in vid tex bil-
olyckor, drunkningstillbud, hjärtstille-
stånd osv. Tillbud som för många är en
katastrof beroende på utgången – som
vi utan förberedelser får ta ansvar för
både på och utanför arbetet. Större ka-
tastrof har varit något mer avlägset för
mig, men jag har alltid tänkt mig ha tid
att förbereda mig, få information om
vad som hänt, få utrustning och att få
ingå i en sjukvårdsgrupp – få vara en i
ett räddningsteam.

Var stadsjour
på brandnatten
Under brandnatten var jag stadsjour

i Göteborg, vilket innebar att jag till-
sammans med en chaufför åkte runt i
Göteborgs kommun och gjorde hembe-
sök. Detta uppdrag innebär allt från att
behandla ryggskott och infektioner till
vårdintygsbedömningar och konstate-
rande av dödsfall. Arbetspasset börjar
kl 17.00 och är slut 08.00 påföljande
morgon. Bor man centralt kan man of-
tast få möjlighet till några timmars
sömn i hemmet. Våra uppdrag kommer
via Sjukvårdsupplysningen. Kvällen
den 29 oktober såg ut att bli en lugn
kväll. Våra uppdrag var slut vid 23.30-
tiden. Thomas, min chaufför, var på väg
att lämna av mig vid min bostad när
Sjukvårdsupplysningen hörde av sig.
SOS hade precis fått larm om en brand

i ett diskotek på Hisingen. Någon mer
information hade man inte. Kunde jag
åka dit? Min första fråga var vad man
förväntade sig av mig. Var det en kata-
strofbrand? Skulle jag ta något övergri-
pande ansvar? Jag förklarade att jag
självklart skulle åka dit för att se om vi
kunde hjälpa till, men att man omedel-
bart skulle ringa in sjukvårdsgrupper
som var speciellt utbildade i katastrof-
medicin från SU (Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset). Under dessa förutsätt-
ningar begav vi oss ut till Hisingen – en
resa som tog sju till åtta minuter. Vi för-
sökte under resan förbereda oss på vad
vi skulle få vara med om. Det kändes bra
att det var Thomas som var chaufför. Vi
hade åkt mycket tillsammans och Tho-
mas läste till sjuksköterska och kunde
assistera mig. Eftersom jag hade en tunn
jacka på mig föreslog Thomas att jag
skulle ta på mig hans räddningsjacka där
det stod LÄKARBIL på ryggen. 

Ensam läkare 
i totalt kaos
När vi kom fram till brandplatsen vid

Backaplan strax före midnatt såg vi
svart rök välla upp från en byggnad.
Första brandbilen och första
olycksfallsambulansen (OLA) hade an-
länt strax innan vi körde fram mot
brandplatsen och blev visade en plats
där vi kunde parkera och gick ur bilen
totalt oförberedda. Jag presenterade
mig för Räddningsledaren – talade om
hur jag blivit larmad och att jag kunde

hjälpa till. Fick kontakt med personalen
i OLA, som var ledningsambulans. Vid
denna tidpunkt sprang ungdomar i mas-
sor runt och skrek panikslagna. Det var
svårt att få en uppfattning om antalet
skadade. Ett tiotal lindrigt rökskadade
satt på marken och ett 20-tal skadade
sprang runt. Jag frågade sköterskan i
OLA hur många läkare som fanns på
plats och fick beskedet – det är bara du!
I detta ögonblick kände jag mig oerhört
ensam samtidigt som jag kände en
enorm trygghet i att ha specialutbildad
och oerhört kunnig och rutinerad OLA-
personal i närheten.

Allt fler ambulanser och brandbilar
anlände. Prioriteringslappar plockades
fram för att vi skulle börja med priorite-
ringsarbetet. Ljudnivån var hög, och
ungdomar slet och drog i oss för att vi
skulle komma och hjälpa till på olika
ställen. Fortfarande kändes dock situa-
tionen gripbar. Syrgas och filtar kom
fram. Thomas hämtade vår egen akut-
väska.

Plötsligt kändes det som helvetet
brutit ut. Svårt brända och rökskadade
bars fram. Den förste personen med
andnings- och hjärtstillestånd lades på
marken och blev snabbt uppkopplad –
asystoli! Jag fick frågan »Vad gör vi?»
Beslutet blev: Ingen aktiv åtgärd. Detta
beslut delades av OLA-sjuksköterskan
och mig – ett beslut som jag många
gånger den närmaste tiden efteråt fun-
derade på om det var riktigt. Idag vet jag
att det var riktigt, då det gjorde att vi
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Figur 3. Arbete på skadeplatsen.



kunde ägna oss åt de skadade som hade
en chans att överleva.

Vid denna tidpunkt, ca 00.15, var ka-
oset totalt. Syrgastuberna var slut. Det
fanns inga fler filtar att lägga över de
döda. Anhöriga som larmats via mobil-
telefoner började komma till platsen –
ibland förgäves letande efter sina barn.
Alla drog och slet i oss för att få hjälp.
Ibland var stämningen mycket hotfull.
Jag tvingades hålla på med hjärt–lung-
räddning tillsammans med Thomas på
en ung man med hjärt- och andningsstil-
lestånd. Försökte jag avbryta hotades
jag och kände mig tvungen att fortsätta.
Först efter sju till åtta minuter kunde jag
med deras tillåtelse avbryta.

Det professionella räddningsarbete
som utfördes av all räddningspersonal
finns väl beskrivet i olika rapporter. Det
totala kaoset med hysteriska, panikslag-
na ungdomar, den höga ljudvolymen,
avsaknad av sjukvårdsmateriel, känslan
av otillräcklighet och den enorma för-
tvivlan man kände är svår att förstå om
man inte var där.

Totalt oförberedd hade jag hamnat i
detta förfärliga kaos som ensam läkare.
Den förtvivlan jag kände berodde på att
hoten, att antalet döda och skadade hela
tiden ökade. Jag var flera gånger framme
hos räddningsledaren och försäkrade
mig om att sjukvårdsgrupper var på väg.

All räddningspersonal arbetade ef-
fektivt i team. Ambulanser fylldes på
effektivt sätt. Mitt i allt kaos fanns en
trygghet i all oerhört kunnig räddnings-
personal.

Inrättad uppsamlingsplats
gjorde det möjligt att arbeta
Plötsligt vid 00.30-tiden blev situa-

tionen annorlunda. Ett garage hade öpp-
nats där en ljus, varm uppsamlingsplats
snabbt skapades. Man kunde arbeta i
fred – inga obehöriga fick komma in.
Narkosläkare Johan Nyström från
SU/Östra i röd overall med ordet LÄ-
KARE tryckt på ryggen fanns plötsligt
på plats. Nu kunde vi arbeta på ett helt
annat sätt. Det fanns tillräckligt med
material och uppsamlingsplatsen var
avgränsad. Där befann sig endast ska-
dade, någon enstaka anhörig och rädd-
ningspersonal. De omkomna bars inte
längre fram utan till en särskild upp-
samlingsplats. Detta liknade den situa-
tion som vi hade tränat för under kata-
strofövningarna. När de sista skadade
hade lämnat uppsamlingsplatsen gick
Johan och jag ut till platsen där de döda
låg. När jag såg antalet kroppar som var
täckta av gula filtar började jag förstå
brandkatastrofens omfattning.

Kallades till nytt jouruppdrag
Under tiden vi arbetade på brand-

platsen hade jag fått ett nytt uppdrag av
Sjukvårdsupplysningen – ett väntat

dödsfall i hemmet. Det kändes oerhört
svårt när vi var på väg till detta besök.
Det var en man med prostatacancer och
svår smärta som stilla avlidit i hemmet.
Anhöriga såg döden som en befriare.
De hade fått information om att jag hade
varit på en brandkatastrof. De kände
tröst i varandra och förväntade sig inget
av mig. Här var döden en befrielse.

Vi åkte därifrån till Gårda Brandsta-
tion för att vara tillsammans med rädd-
ningspersonalen någon timme innan vi
begav oss hem.

Kan man någonsin glömma?
Hur känner man sig efter att ha upp-

levt en sådan fasansfull katastrof? Hur
tar man sig vidare? Kan man någonsin
glömma? Kommer bilderna som finns
på näthinnan att försvinna? När kan
man höra sirener från utryckningsfor-
don utan att bli påmind?

Räddningstjänsten har kommit långt
när det gäller att ta hand om sin perso-
nal efter större olyckor. Våra sjukhus är
på väg att få bra rutiner för omhänderta-
gandet. Vad gör vi som kommer »ut-
ifrån» – som inte tillhör någon organi-
sation med rutiner för psykiskt omhän-
dertagande? Skall det ingå i läkarutbild-
ningen att bearbeta katastrofupplevel-
ser? Hur lägger man upp en sådan ut-
bildning? Är det realistiskt att tro att
man skulle kunna göra en utbildning
som passar alla läkare? Förutsättningar-
na kan vara oerhört skiftande – olika er-
farenhet, olika stadier i livet, olika be-
hov av stöd och hjälp. Många av oss lä-
kare är dåliga på att visa att vi har upp-
levt något som vi behöver hjälp med att
bearbeta.

Kan man göra mer realistiska kata-
strofövningar? Hade jag någon nytta av
att ha gått dessa utbildningar? Kan man
bli katastrofexpert? Är inte förutsätt-
ningarna olika vid varje katastrof? Kan
man träna sig i att bearbeta? En sak är
säker när det gäller brandkatastrofen på
Hisingen. Bara vi som var där – som
hörde skriken, kände röklukten, såg alla
brand- och rökskadade ungdomar, alla
döda, alla förtvivlade kamrater och an-
höriga – kan skapa oss en bild, kan kän-
na den oerhörda förtvivlan och känslan
av otillräcklighet.

Att möta de överlevande
innebar en vändpunkt
Nio månader efter brandkatastrofen

känner jag att jag arbetat mig igenom
upplevelsen. Jag hade turen att ha en
trygg familj med man och tre barn nära,
vänner som fanns tillhands, arbetskam-
rater och chefer som förstod. Kontakt
med psykolog på St Lukas. Jag var ald-
rig ensam när jag vaknade på natten
med fasansfulla bilder på näthinnan.

Jag fick vara på min arbetsplats men
hade inga patienter. Jag hade tappat pro-

portionerna – kunde inte känna empati.
Mina chefer såg till att det fanns vikari-
er så att mina arbetskamrater inte skul-
le belastas extra.

En tidigare kurskamrat, vilken arbe-
tade som narkosläkare på Sahlgrenska,
ringde och bad mig komma till IVA och
träffa de överlevande. Jag fick andra
proportioner – det fanns överlevande.

Jag har börjat gråta. Det var något
som tog lång tid. De första månaderna
såg jag på bilder från katastrofen utan
att kunna visa känslor. Jag såg mig
själv på bilder och allt kändes overk-
ligt. Det kändes som jag stängt av
»gråten». Var det kanske så man mås-
te göra när alla hemska scener utspela-
des framför ögonen samtidigt som
man måste arbeta professionellt?

Många som vet vad jag upplevt har
varit förundrade över att ingen har inter-
vjuat mig, ingen tidning tillfrågat mig.
Jag har varit förskonad från pressen!
Statens haverikommission har gjort en
intervju och Åke Rydenhag (ambulans-
överläkare, Kungälv) har likaså gjort en
intervju. Ingen har velat intervjua mig i
egenskap av läkare – ensam i 40 minu-
ter på en av Sveriges största katastrof-
platser. Det har skrivits artiklar i pres-
sen, där olika räddningsenheter kritise-
rat varandra. Personer som inte ens va-
rit närvarande har haft synpunkter på
omhändertagandet. Min förhoppning
har varit och är att alla de som var där
oavsett tillhörighet skall känna att de
gjort ett bra och professionellt jobb – att
de som kunde räddas räddades och att
alla är delaktiga i att omhändertagandet
blev snabbt och effektivt.»

Johan Nyström, ST-läkare, aneste-
sikliniken, SU/Östra, hade när branden
inträffade tjänstgjort ett år inom allmän
internmedicin samt ett år inom anestesi
efter sin legitimation. Han hade inte fått
någon särskild utbildning eller övning i
katatstrofmedicin förutom den obliga-
toriska kursen under medicinstudierna.»Den 29 oktober gick jag primär-
jour på anestesi, SU/Östra. Ca klockan
23.50, då jag befann mig på IVA, fick
jag ett samtal från en sjukskötare på
akuten som meddelade mig att SOS vil-
le att vi skulle skicka ut en sjukvårds-
grupp till en brand på Backateatern.
Inga uppgifter om antalet skadade eller
övriga omständigheter lämnades vid
denna tidpunkt. Jag kontaktade min
bakjour och informerade honom. Vi
kom fram till att jag skulle åka och att
bakjouren skulle komma in till sjukhu-
set. I detta skede hade vi alltså ingen
aning om vad som väntade, informatio-
nen hade varit så sparsam. Kontakt togs
även med annan narkospersonal för att
upprätta sjukvårdsgrupp. Det kom yt-
terligare ett samtal till mig från akuten,
där det sades att en ambulans fanns för
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transport, men att denna hade mycket
bråttom. Jag pratade med jourförstärka-
ren för att han skulle täcka upp för mig
på sjukhuset tills bakjouren kommit in.
Strax efter detta fick jag besked från den
väntande ambulansen att den inte kunde
vänta längre utan att en annan bil skulle
ta hand om vår transport. 

Åkte till brandplatsen
ovetandes om vad som väntade
Sjukvårdsgruppen, bestående av mig

själv, en sjuksköterska samt en under-
sköterska träffades vid katastrofförrådet,
där vi försåg oss med allt vad vi trodde
kunde komma till nytta. Vi tog vår bränn-
skademodul, ett antal akutväskor samt så
mycket vätska vi kunde bära.

Utanför akutmottagningen väntade
transporten från Mölndalsambulansen.
Vi satte av i mycket hög fart. Under
transporten försökte jag få information
om vad som hade hänt, men svaren var
ganska kortfattade. Lokalisation, typ av
olycka gick att få fram, men inte omfatt-
ningen och antalet skadade. Vi kom fram
till brandplatsen någon gång kring
00.20. 

För egen del har jag ingen uppfattning
om detta, då åsynen av katastrofplatsen
fick oss alla ur balans. Det var en närmast
chockartad upplevelse att helt plötsligt
bli varse att det här handlade om något
mer än en vanlig olycka. Efter att ha läm-
nat bilen blev sjukvårdsgruppen stående
någon minut medan vår ankomst anmäl-
des till räddningsledaren. Under tiden
stod vi och tittade på kaoset runt omkring
oss. Det förelåg ett stort behov av att
samla ihop de skadade, situationen var
helt oöverblickbar.

Omständigheterna var ohyggligt
svåra. Det låg döda och skadade vart
man än tittade. Ett stort antal vänner och
anhöriga befann sig också på plats.

Försökte förgäves kalla 
på förstärkning
Sjukvårdsgruppen installerades i ett

garage i omedelbar anslutning till
brandplatsen. Detta fylldes snabbt med
skadade, vänner till skadade samt per-
sonal från ambulans och räddnings-
tjänst. Polis fanns utanför lokalen. Här
kunde vi starta sjukvårdsarbetet. Vi för-
stod snart att det fanns behov av fler
sjukvårdsgrupper och meddelade detta
till ambulansbefälet på plats. Svaret
blev att detta redan var begärt. Under
det fortsatta arbetet försökte jag ett fler-
tal gånger att kontakta mitt eget sjuk-
hus, min bakjour samt jourförstärkaren
utan att lyckas. Möjligen hade det ändå
varit svårt att kommunicera, då det låg
ett öronbedövande oväsen från motorer
och annat över området.

Jag fick syn på stadsjouren i Göte-
borg, dr Christel Sager-Lund. Det går
inte riktigt att beskriva hur lättad jag

blev över att ha en kollega närvaran-
de.

Gjorde prioriteringar 
bland de skadade
Den största delen av tiden kom jag

att syssla med prioritering av skadade i
syfte att snabbt få iväg dem jag uppfat-
tade som mest illa däran. Mina beslut
fattades på grundval av observation av
andning, utbredning, utseende och lo-
kalisation av brännskada, grumlat sen-
sorium, observation av hudfärg, tempe-
ratur, palpation av puls och outhärdlig
smärta. Några blodtryck mättes inte,
utan cirkulatoriskt status bedömdes ut-
ifrån pulsfrekvens och amplitud samt
temperatur och hudfärg. Det senare var
svårt då de flesta var missfärgade av sot.
Vi försåg merparten av våra patienter
med intravenös infart och vätska. Keta-
lar i små doser gavs till dem som var
svårt smärtpåverkade. Vi försökte förse
de flesta med syrgas, men här var det vid
några tillfällen svårt att få tag på syrgas-
flaskor. Syrgasen gavs via vanlig an-
siktsmask. 

I några fall avled patienterna under
det att jag arbetade med dem. Det var
svårt att konstatera att en ung människa
var död, utan att kunna trösta anhöriga
eller vänner. Det fanns inte tid. Lång tid
efter branden hade jag svårt att accepte-
ra detta snabba förfarande. Det fanns en
oro att det var någon man hade missat.

Konstaterande av dödsfall gjordes
utifrån andning, puls och pupillreflexer.
Vi använde inte någon EKG-utrustning
eller defibrillatorpaddlar. Några patien-
ter var så svårt andningspåverkade att
jag beslutade mig för intubation. I ett
fall gjorde jag intubationsförsök på en
patient med omfattande tredje gradens
brännskador, bl a på halsen. Svullnad
och erosioner förelåg i anslutning till
epiglottis, liksom skymmande sekret.
Då någon sug inte kunde uppbådas av-
bröts intubationsförsöket. Patienten
skickades till sjukhus med instruktioner
till medföljande personal att försöka as-
sistera i att hålla fria luftvägar, och i öv-
rigt att köra så fort det gick. En annan
patient med uttalad respiratorisk påver-
kan intuberades. Strax efter detta börja-
de svart vätska strömma upp ur tuben,
vilket jag tolkade som ett toxiskt lung-
ödem. Patienten fick hjärtstillestånd.
Hjärt–lungräddning påbörjades men
avbröts ganska snabbt, då jag bedömde
det som utsiktslöst.

Vi fortsatte att arbeta i garaget tills
alla skadade var avtransporterade. I
slutfasen kom en sjukvårdsgrupp från
Sahlgrenska. 

Reaktionen kom 
efter avslutat arbete
Efter att ha fått klartecken från Rädd-

ningsledaren återvände vi till Östra

sjukhuset, där vi inte fortsatte med nå-
got arbete den natten. Jag kom på mig
själv med att tänka att det var nog inte
riktigt sant. Detta upprepades flera
gånger. När jag körde hem vid sextiden
på morgonen tog jag vägen om brand-
platsen, som för att konstatera att det
faktiskt hade hänt. Hemma mötte min
nu 7-årige son mig i dörren och undra-
de varför jag kom hem på en sån konstig
tid. Då brast det.

Jag uppfattade det som att rädd-
ningsarbetet gick ganska bra med tanke
på de svåra omständigheterna. Hade
det varit ett mera diversifierat skadep-
anorama skulle avtransporten av pati-
enter inte ha kunnat genomföras så
snabbt som nu skedde. Det faktum att
det var en ganska uniform skadebild
gjorde nog också att bristen på andra
sjukvårdsgrupper inte blev fullt så
kännbar.

Som tämligen oerfaren ung läkare i
början av karriären tror jag att det kan
vara väldigt olyckligt att kastas in i en
stor katastrof med allt vad det innebär.
Det finns en ganska påtaglig risk att
man tar skada. Mina kolleger på SU/Ös-
tra har dock uppträtt föredömligt, och
jag har aldrig känt mig utlämnad, tex
till pressen. Jag har haft ett kompakt
stöd.»

Sven Martinell , överläkare, aneste-
sikliniken, SU/Östra har tidigare varit
ansvarig för den helikoptersjukvård
som bedrevs i samverkan mellan dåva-
rande Östra sjukhuset och Polisens he-
likopterverksamhet i Göteborg. Han är
utbildad ledningsläkare och har varit
engagerad i den praktiska hanteringen
av flertalet större olyckor/katastrofer
som hänt i Göteborg under de senaste
15 åren. »Klockan var 01.05 när telefonen
ringde i mitt hem. ‘Detta är växeln Ös-
tra sjukhuset, det har hänt en svår
olycka på Hisingen och många skadade
ungdomar är på väg till sjukhuset. Bak-
jouren behöver din hjälp.’ Även om in-
formationen var knapphändig förstod
jag att en stor olycka hade inträffat.
Mina värsta farhågor kändes besannade
när jag på väg till Östra sjukhuset möt-
te flera utryckningsfordon. 

Febril akti vitet
på akutmottagningen
En kvart senare kom jag till sjukhu-

set och möttes av en febril aktivitet på
akutmottagningen. Stämningen kändes
laddad men ändå fanns ett lugn och en
beslutsamhet hos personalen som jaga-
de från rum till rum. Redan nu fanns un-
gefär 25 ungdomar på akutmottagning-
en, och i varje behandlingsrum fanns
samtidigt tre till fem patienter som be-
handlades med syrgas och inhalations-
terapi för luftvägsbesvär efter brand-

1536 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 97  •  NR  13  •  2000



röksexponering. På plats fanns snart yt-
terligare två inringda kolleger, och det
stod klart för oss att vi måste skapa ett
vidareflöde av patienterna från akutin-
taget till IVA och vårdavdelningarna.
En av oss placerades på akutmottag-
ningen för prioriteringsarbete och att ha
samband med IVA. En skyndade till
IVA för att bistå bakjouren med två
svårintuberade patienter med mycket
svåra hud- och luftvägsbrännskador.
Själv arbetade jag enligt våra planer för
att akut skapa alternativa IVA-platser i
en katastrofsituation.

Nya vårdplatser
skapades snabbt
Normalt finns tio platser tillgängliga

på IVA (vuxen) på SU/Östra. Två plat-
ser var lediga när branden utbröt. Nu
skapades tolv nya IVA-platser tempo-
rärt på uppvakningsavdelningen och i
en preoperativ enhet. Dessa bemanna-
des av inringda IVA- och narkosskö-
terskor. Jag gav muntligt övergripande
ordinationer för vätskebehandling,
smärtlindring, provtagning, inhala-
tionsterapi och kartläggning/dokumen-
tation av skador. Min plan var att så fort
tillf älle gavs ge en mer detaljerad be-
handlingsanvisning. I verkligheten kom
detta tillfälle inte förrän flera timmar se-
nare.

Patientflödet från akutmottagningen
kunde påbörjas 15 minuter senare, och
redan klockan 02.15 hade samtliga pa-
tienter slussats vidare. Föräldrar och
syskon hade redan hunnit komma till

sjukhuset och följde därför med ungdo-
marna till vårdenheterna. I denna pres-
sade arbetssituation valde vi att inte ha
några restriktioner för deras närvaro.
Det blev trångt på avdelningarna. Vi
blev alla intensivt delaktiga i starka
emotionella upplevelser med både sorg
och glädje hos de anhöriga vars ut-
tryckssätt var färgat av deras mångkul-
turella bakgrund. Principen att låta an-
höriga vara hos de skadade ungdomar-
na bidrog dock på ett positivt sätt till ett
bra omhändertagande.

Vi fick ovärderlig hjälp med att kart-
lägga brännskadorna av en ledig pla-
stikkirurg som kallades in från hemmet.
I flera fall var skadorna så svåra att det
blev nödvändigt att göra akut escaratio
i sängen. Skadornas svårighetsgrad, ut-
bredning och lokalisation bedömdes,
och en prioriteringslista gjordes för he-
likoptertransporter till brännskadeklini-
ker. Rökskador behandlades med inha-
lation av steroider och β-receptorstimu-
lerare. Svåra luftvägsbrännskador be-
handlades med CPAP och respirator. 

Tack vare snabb omfördelning av pa-
tienter mellan vårdavdelningarna skapa-
des samlade vårdutrymmen för de ska-
dade. Denna åtgärd och komplettering-
en med de alternativa intensivvårdsplat-
serna som upprättades gjorde att det inte
rådde brist på vårdplatser. 

Tidpunkten för branden 
en försvårande omständighet
Jag har tidigare erfarenhet av skade-

platsarbete från flera stora olyckor, bl a

en varvsolycka med fartygsbrand, tåg-
olyckan i Lerum och en spårvagns-
olycka med många skadade barn. Mina
upplevelser från arbetet på sjukhuset
vid brandkatastrofen skiljer sig markant
från tidigare olyckor. Detta på så sätt att
brandkatastrofen för min del innebar en
avsevärt större upplevelse av stress. Det
finns flera tänkbara orsaker till detta.
För första gången inträffade en så stor
olycka nattetid och drabbade en jourbe-
mannad sjukvård. Larm och rapporte-
ring från olycksplatsen till sjukhusen
fungerade bristfälligt, vilket hade till
följd att olyckans stora omfattning blev
känd i stort sett samtidigt med patient-
tillströmningen. Ledningsläkare kom
aldrig ut till olycksplatsen, och därför
blev det dålig samordning mellan sjuk-
vårdsenheterna. Dimensioneringen av
personal var inte tillräcklig. Det sakna-
des arbetsledare på flera enheter, och re-
surserna var så knappa att avlösning ef-
ter flera timmars hårt och känslomäs-
sigt pressande arbete inte var möjlig. Ett
sådant system kan fungera bra akut men
saknar uthållighet. Olyckans karaktär
med så många ungdomar på fest som
skadas och dör på olycksplatsen bidrog.
Dessutom bidrog det oerhört snabba
förloppet med en våldsam anhopning av
svårt skadade, chockade och smärtpå-
verkade unga patienter och det samti-
diga mötet med deras oroliga och för-
tvivlade anhöriga. Under de första tim-
marna kändes det som en omöjlighet att
hinna ifatt och täcka ett oändligt behov
av hjälp. Att omhändertagandet av alla
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Figur 4. Flygbild av fastigheten där branden, som var en s k cityolycka, skedde.
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skadade och deras anhöriga blev bra be-
ror på den höga kompetens som perso-
nalen hade som arbetade under den nat-
ten. Många tog initiativ, löste problem
och samarbetade över alla gränser för
att klara uppgiften.»

DISKUSSION
Under den senaste tioårsperioden

har ett flertal större olyckor inträffat i
Västsverige (tågolyckan i Lerum, två
spårvagnsolyckor i Göteborg och nu se-
nast brandkatastrofen på Hisingen).

Händelserna har det gemensamt att
förvarningen till sjukhusen i princip har
kommit i samma stund som de första
patienterna (oftast lättare skadade) förts
in på akutmottagningarna i privatbilar
och taxibilar. Detta är också ett mönster
som man har sett vid andra stora olyck-
or/katastrofer både i Sverige och utom-
lands [1-3].

»Cityolycka» 
ett nytt begrepp
Det är uppenbarligen så att om trans-

portresurserna är stora och körtiderna
korta, leder detta till att olyckan/kata-
strofen snabbt kommer att förflytta sig
in till akutmottagningarna i form av en
anstormning av osorterade skadade. I
samband med brandkatastrofen mynta-
de vi begreppet »cityolycka» för att be-
skriva detta händelseförlopp. Det krävs
dock ingen storstadsmiljö för att detta
skall kunna ske, utan det kan i princip
inträffa i varje stad där det finns ett sjuk-
hus. Fenomenet är också beskrivet tidi-
gare [4, 5].

Lärdomen som kan dras är att sjuk-
husens katastrofplanering måste omfat-
ta även detta scenario, där den viktigas-
te personen blir den läkare som sorterar
och prioriterar de skadade i entrédörren
till akutmottagningen. 

Självfallet måste vi dock också pla-
nera för att hantera det scenario vi hit-
tills oftast övat, dvs tåg- eller flygolyck-
an som inträffar långt från närmaste
sjukhus eller där avtransporten av pati-
enterna av annan anledning drar ut på ti-
den. Erfarenheterna visar dock att det
mest sannolika händelseförloppet är
den sk cityolyckan. 

Minskad tillgång 
till akutsjukv årdsgrupper
Möjligheterna att skicka ut sjukvårds-

grupper med kort varsel och i större om-
fattning har efter hand minskat på många
sjukhus beroende på ökande rationalise-
ringar inom sjukvården. Då skapande
och säkrande av fria luftvägar har den
högsta prioriteten på en skadeplats finns
nyckelpersonal (både vad gäller läkare
och sköterskor) att söka på intensiv-
vårds- och anestesiavdelningarna. 

Åtminstone inom SU råder brist på

både läkare och sköterskor inom dessa
yrkeskategorier. Tidvis har jourlinjer
bemannats via »läkarstafetter» där in-
gående individer helt saknar kunskap
både om sjukhusets katastrofplan och
om förutsättningarna för arbete i sjuk-
vårdsgrupp inom SUs upptagningsom-
råde. 

Arbetsbelastningen på jourtid är
hård även under »normaldrift». Detta
medför att innan förstärkning kommit
in till sjukhuset är förmågan att skicka
ut kvalificerade sjukvårdsgrupper mini-
mal. Detta i synnerhet om akutmottag-
ningen i samma ögonblick som begäran
kommer börjar fyllas av skadeoffer. I
praktiken har detta vid de stora olyckor-
na i Göteborg inneburit att när sjuk-
vårdsgrupper väl kommit ut till skade-
platsen har de ofta kommit så sent att de
endast kunnat göra marginell nytta där.
En omedelbar insats av sjukvårdsgrup-
per kräver att dessa mycket snabbt kan
frigöras från sina ordinarie arbetsupp-
gifter. Detta är svårt eller omöjligt att
uppnå under jourtid med den beman-
ning som för närvarande råder på de
flesta sjukhus. 

En välfungerande sjukvårdsgrupp
karakteriseras av att personerna (förut-
om att vara utbildade för uppgiften) är
utsedda på förhand, att de lätt kan lar-
mas (personsökare som aktiveras direkt
från SOS) samt att transportfrågan är
löst på förhand. 

Att lösa problemet genom att skicka
ut personal som inte är förberedd och
utbildad för denna svåra uppgift är att
medvetet ta stora risker med den perso-
nalens hälsa. Det är en tydlig erfarenhet
från brandkatastrofen att den personal
som for mest illa var den som fick utfö-
ra psykiskt påfrestande arbetsuppgifter
som de normalt inte utför. 

Tillgången till sjukvårdsgrupper är
idag – ett år efter branden – oförändrad
i Göteborg. Den enda läkare i staden
som under brandnatten uppfyllde krite-
rierna att vara lätt att larma och redan
satt i ett utryckningsfordon var stads-
jouren. Situationen är exakt densamma
idag och skulle mycket väl kunna upp-
repas.

Ledningsfunktionen
måste klarläggas
Någon formell beredskap för utbil-

dade ledningsläkare har tidigare inte
funnits. Enligt de allmänna råd som nu
gäller skall den person som innehar den
högsta medicinska kompetensen överta
sjukvårdens ledningsansvar på skade-
plats. Det är självklart att man inte en-
bart på grundval av sin läkarlegitima-
tion med automatik kan leda en sjuk-
vårdsinsats i samband med en större
olycka/katastrof. Ledningsförmågan är
helt beroende av att man är utbildad och
övad för uppgiften och dessutom väl

förtrogen med de resurser som står till
förfogande. Sedan 1 juni 1999 finns i
Västra Götalandsregionen en lednings-
läkare i beredskap dygnet runt. Denna
funktion är tillskapad för att tidigt kun-
na aktivera och samordna sjukvårdens
insatser vid en större olycka/katastrof. I
den revidering av de allmänna råden
som pågår kommer för övrigt sjukvår-
dens ledningsorganisation i samband
med större olyckor att tydliggöras. En
läkare kan aldrig få en ledningsfunktion
såvida han/hon inte är direkt anställd av
den sjukvårdshuvudman inom vilkens
område olyckan inträffat. Med andra
ord kan aldrig en läkare som »råkar»
passera en skadeplats få eller ta något
ledningsansvar för sjukvårdsinsatsen.
Över huvud taget har sjukvården sanno-
likt mycket att vinna på att klarlägga
sina ledningsfunktioner i samband med
händelser av denna typ. Socialstyrelsen
har också sedan i år påbörjat utbildning
av sjukvårdspersonal i stabsarbe-
te/stabsmetodik. 

Personal i nyckelpositioner
rekryterades snabbt
En omständighet som skiljer brand-

katastrofen från alla andra stora olyck-
or/katastrofer som skett under senare år
i Sverige är att den inträffade på natten.
Trots att den initiala tillgången till per-
sonal på sjukhusen var begränsad lyck-
ades man snabbt mobilisera nyckelper-
sonal och öppna upp ett större antal till-
fälliga IVA-platser.

Sjukvårdspersonalen 
utsattes för hot
En aspekt på sjukvårdspersonalens

arbete som förtjänar uppmärksamhet är
hotet mot den fysiska säkerheten. Tidi-
gare har alltid framhållits att det är rädd-
ningsledarens uppgift att garantera per-
sonalens säkerhet genom att tex utfär-
da förbud mot att vistas inom delar av
skadeområdet såvida inte särskild
skyddsutrustning bärs. Med andra ord
har man tidigare helt fokuserat på den
räddningstekniska risk som händelsen i
sig skapat, tex genom utsläpp av gifti-
ga eller retande gaser etc. Den situation
som sjukvårdspersonalen i samband
med diskoteksbranden ställdes inför in-
nebar hot om fysiskt våld, och i ett fåtal
fall direkt misshandel, såvida man inte
prioriterade sina insatser efter de hotan-
des direktiv. Denna typ av hot har aldrig
diskuterats inom sjukvårdens kretsar,
då vi inte kunnat föreställa oss situatio-
nen annat än i samband med tex sam-
mandrabbningar mellan fotbollshuliga-
ner eller politiska ytterlighetsfraktio-
ner. Det har också framkommit vid se-
nare diskussion med representanter från
sjukvården i Stockholm att hotbilden
var likartad i samband med dödsskjut-
ningarna på Stureplan för några år se-
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dan. Reaktionen går visserligen att för-
stå utifrån förövarnas perspektiv, men
är likaväl oacceptabel från sjukvårdens
synpunkt. Vid samtal med företrädare
för London Ambulance Service visar
det sig att denna typ av hot är något man
tvingats ta itu med sedan länge. Ambu-
lanssjukvårdarna där tränas för insatser
i samband med »upploppsituationer»
(civil disturbances) och har också till-
gång till förråd av flamsäkra overaller
och skyddsvästar. I vissa situationer går
man över huvud taget inte in i riskområ-
det, utan det är polisens uppgift att häm-
ta ut skadade till en skyddad brytpunkt.  

Självklart måste vi uppmärksamma
problemet även i Sverige och diskutera
hur vi skall handskas med det. Vi kan
dock konstatera att det är en hotbild där
räddningsledaren inte har något mandat
att fatta beslut. Riskbedömningen och
beslutet om hur ambulanssjukvårdarna
och sjukvårdsgrupperna skall hantera
hotet måste tas av ledningsambulans-
sjukvårdaren och/eller ledningsläkaren
efter samråd med polisinsatschefen.
Kan personalens säkerhet inte garante-
ras skall den självfallet heller inte tillå-
tas ge sig in i riskområdet.

Även inne på sjukhuset förelåg pro-
blem såtillvida att anhöriga/vänner bla
bröt sig in på vårdavdelningar för att
själv söka efter sina saknade när besked
inte kunde lämnas av sjukvården. Ett
sätt att hantera detta var att helt avstå
från att försöka begränsa antalet besöka-
re. Åtminstone på en intensivvårdsav-
delning upplevdes detta som ett funge-
rande sätt att handskas med situationen.

SAMMANFATTNING
Varje sjukhus och vårdcentral skall

ha en katastrofplan. Det är för oss själv-
klart att om dessa planer bygger på att
sjukvårdsgrupper skall kunna förstärka
ambulanssjukvården i samband med
större olyckor/katastrofer måste också
den personal som ingår i sjukvårdsgrup-
perna i realiteten finnas snabbt tillgäng-
liga. Enligt vårt förmenande är många
katastrofplaner byggda på en beman-
ningssituation och belastning som lig-
ger många år tillbaka i tiden. Det inne-
bär att dessa planer mer bygger på öns-
ketänkande än på en realistisk bedöm-
ning av möjligheterna att kunna mobili-
sera personal. Användning av jourper-
sonal som rekryteras via stafetter och
olika bemanningsföretag är en riskfak-
tor från beredskapssynpunkt, då dessa
ofta saknar kunskap om de lokala för-
hållanden som råder på respektive sjuk-
hus. 

Erfarenheterna har visat att de flesta
större olyckor/katastrofer som inträffat
i Sverige under senare år har varit av ty-
pen »cityolycka», dvs ett stort inflöde
av osorterade patienter sker mycket

snabbt till närmaste sjukhus. Planering
för detta scenario måste beaktas i sjuk-
husens katastrofplaner.

Ledningsfrågorna – både på skade-
plats och på sjukhus – i samband med en
större olycka/katastrof förtjänar en
ökad uppmärksamhet. För att effektivt
kunna samverka med räddningstjänst
och polis krävs en harmonisering av
ledningsdoktrinerna mellan de tre hu-
vudsakliga aktörerna på en skadeplats.
Regionbildningar och andra typer av
samverkan mellan sjukvårdshuvudmän
innebär att beredskapslinjer för led-
ningsläkare bör kunna skapas. 

Hot mot sjukvårdspersonalens fysis-
ka säkerhet måste uppmärksammas och
åtgärdsplaner för att motverka detta dis-
kuteras.

Samverkan krävs 
i beredskapsfrågorna
För ett år sedan skickade chefen för

Socialstyrelsens beredskapsenhet Karl-
Axel Norberg ut ett meddelandeblad
med titeln »Klarar sjukvården en stor
katastrof?»[6]. I skriften konstaterades
att den förändring som sjukvården ge-
nomgått och fortfarande genomgår ris-
kerar att urholka beredskapen på detta
område. Den belyste det viktiga faktum
att förmågan att upprätthålla en bered-
skap för medicinska insatser i samband
med en större olycka/katastrof kostar
pengar. Landstingen måste fastställa en
lägsta nivå för katastroforganisationens
möjligheter att verka och säkerställa fi-
nansieringen för denna. Personal måste
utbildas, utrustning anskaffas och un-
derhållas och en viss »reservkapacitet»
måste tillåtas både vad gäller vårdplat-
ser och personalutnyttjande. 

Beredskapsfrågorna kommer såle-
des att ur ekonomisk synvinkel vägas
mot andra behov inom sjukvården och
bli föremål för prioritering av våra folk-
valda företrädare. Klart är dock att ge-
nomförda strukturförändringar och ra-
tionaliseringar inom sjukvården under
den senaste tioårsperioden ställer ökan-
de krav på samverkan mellan olika
vårdinrättningar och sjukvårdshuvud-
män för att kunna klara en större
olycka/katastrof. 
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Summary

Disaster management lessons to learn
from the Gothenburg fire

Per Örtenwall, Christel Sager-Lund, Johan
Nyström, Sven Martinell

Läkartidningen 2000; 97: 1532-9.

On the night of October 29, 1998, a fire bro-
ke out in an old warehouse in Gothenburg, whe-
re nearly 400 teenagers had gathered for a disco
party. More than 200 patients were brought to
four different hospitals in the region. Sixty-one
people died at the scene due to inhalation of tox-
ic fumes caused by the fire. Another two died la-
ter in the hospital due to severe burns. Disaster
management in Sweden is based on mobile me-
dical teams consisting of hospital staff suppor-
ting ambulance crews in the event of major in-
cidents. Only one team together with a GP was
able to be mobilized during this incident. Thus,
medical care at the scene was limited. The prin-
ciple of Œload and goπ was used, placing the
major burden of triage on the hospitals. The li-
mited numbers of medical personnel and avai-
lable supplies caused major stress for the physi-
cians involved at the scene.
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