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En webbtidning för erfarenhetsutbyte inom området skydd mot olyckor utgiven av RäddSam F

Succé för gemensam
utbildning
RäddSam F är ett samarbetsorgan
för 13 kommuner i Jönköpings län
och Ydre kommun i Östergötlands
län samt SOS Alarm.

Tjugoen deltagare har nu genomgått förebyggandeutbildningen där målet
bland annat har varit att kunna utföra tillsyn på enklare objekt samt få kunskap
i byggnadstekniskt och produktionstekniskt brandskydd. Utvärderingarna har
gett mycket bra respons vilket gör att det kommer bli fler gemensamma utbildningar i Räddsam F´s regi.
Läs mer på sid 10
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Ledare
Ensam är stark?
33 år inom räddningstjänsten och
mycket har hänt sedan jag började
som deltidsbrandman i Vaggeryd
1981. Visst kommer vi ihåg den
första riktiga branden. För mig var
det en villabrand i Vaggeryd juldagen 1981 med en bitande kyla på
-20 grader. Underställ och larmställ
bestod av bland annat vitskjorta
och jeans. Larmstället bestod av ett
par gula plastbyxor och en Brage
yllerock. Det var en upplevelse.
Det var tider det...
Mycket har hänt sedan dess. Vi har
larmställ som inte kan jämföras på
samma dag. Vi har en helt annan teknisk utrustning i fordonen mot dåvarande Internationalbilar som många
använde på den tiden. Ändå så talas
det om att det var bättre förr. Ibland
kanske det var så men oftast så har
förändringarna varit till det bättre.
Inom vår verksamhet så ska vi
arbeta med trygghet och säkerhet
både inom räddningstjänsten men
även i vårt geografiska ansvarsområde som är kommunen. Vår utmaning,
vilken är att göra samhället säkrare
och tryggare samt att inge förtroende
hos kommuninvånarna, anser jag
vara den största uppgiften nu och i
framtiden. Hur gör vi detta? Ensam
är stark (läs egen kommun, räddningstjänst, individ) eller är vi starka
tillsammans inom RäddSamF och
F-samverkan.
Min erfarenhet säger att om vi ska
ge våra kommuninvånare det stöd
och den hjälp som de förväntar sig
så måste det bygga på ett lokalt arbete och förtroende men också på
samverkan över kommungränserna.
För att samverka effektivt så måste vi
även kvalitetssäkra det vi ska kunna
leverera. Vi måste kvalitetsäkra uppifrån ledning och ner på individnivå.
Det finns en gammal klyscha om att
laget inte är bättre än sin svagaste
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spelare om det nu ska vara ett mått
att mäta med. Och hur mäter vi detta
i alla nivåer?
Vi har ett antal uppdrag som vi ska
kunna utföra. Inom privata sektorn
används olika metoder för att kvalitetssäkra där LEAN-modellen kan
vara ett sätt. Inom den kommun som
jag verkar har ett arbete påbörjats
som ska visa på hur vi kvalitetssäkrar
oss i de olika förvaltningarna. Detta
ställer höga krav på att ha system
för att mäta effekter av uppdrag som
utförts. Alltifrån tillsyner, utlåtande
av detaljplaner till hur den operativa
verksamheten fungerar.

Samhällsutvecklingen
Det händer mycket inom vårt verksamhetsområde. Det pågår arbeten
som regionbildning, alarmeringsutredning, Försvarsmaktens nya regionindelning, polisens omstrukturering med mera. Hur kommer detta
påverka våra räddningstjänster inom
kommunerna. Vi lever i ett samhälle
som styrs av lagar och förordningar.
Vi har politiker som har väljarnas uppdrag att leda kommunen och fördela
tillgängliga ekonomiska resurser. Det
är viktigt att vi i alla sammanhang
lyfter fram vår verksamhet och vårt
uppdrag för att ge förutsättningar till
att få goda möjligheter att driva och
utveckla arbetet med trygghet och
säkerhet i framtiden. Vad som än
händer och hur det kommer att bli
framöver så krävs en tydlig ledning
och en vilja att samverka mot uppställda mål.

Avslutande tankar
Genom åren har olika trender funnits avseende utveckla och förändra
vår verksamhet. Med en ambition
att utveckla och förändra så finns
det alltid risk till att man under- eller
övervärderar trender (risk för så kal�lade dikeskörningar). Vårt uppdrag
är att arbeta inom det breda trygg-

het och säkerhetsområdet. Mycket
händer på våra arbetsplatser med
utveckling på olika nivåer. Jag tror
och hoppas att vi tillsammans kan
påverka samhällsbilden med fokus
på de uppgifter som åligger oss inom
trygghet och säkerhetsarbetet i våra
kommuner. Allt nytt är inte fel och allt
gammalt är inte fel. Mixa detta och
vi får en härlig blandning av gammalt
och nytt med kvalité. Jag är övertygad om att ska vi lyckas med detta
måste vi samverka inom kommunen
och utanför kommunen (läs RäddSamF ).
Detta var lite tankar i vinterkylan
men nu ser vi fram emot våren och
värmen.

LARS-GÖRAN
ANDERSSON
RÄDDNINGSCHEF I
VAGGERYDS
KOMMUN OCH
HUNDEN
ROSS

Samverkan

Åtgärder vid misstanke om
personer på spårområde
Vid F samverkans styrgruppsmöte i
januari antogs en gemensam rutin
mellan blåljusorganisationerna och
Trafikverket.
Rutinen bygger på de begrepp som
tidigare gällt vid olyckor på spårområde, räddningsfrånkoppling samt
trafikstopp men har kompletterats
med ytterligare två begrepp krypfart
och siktfart.
Räddningsfrånkoppling ska ju
användas om det förligger fara från
kontaktledning i form av urspårade
tåg eller nedriven kontaktledning.
Trafikstopp är rutinåtgärden om
det finns personer på spåret och är
normalt första åtgärd från SOS och
polisens LKC. Ett beslut om trafikstopp ska fattas av räddningsledare
men verkställs av SOS genom uppdrag i larmplan. Även polisens LKC
har som rutin att begära trafikstopp.
Vid egna eller gemensamma insatser.

Situation

Hög sannolikhet att person
finns på spåret eller i direkt
anslutning och platsen är känd.
Normalt första åtgärd tills
personal kommit till platsen och
skapat sig en uppfattning om
situationen.
Viss sannolikhet att person
finns på spåret, platsen är inte
helt känd. Kan tillämpas om inte
personen direkt påträffas på den
förmodade platsen.
Låg sannolikhet att personen
finns i spårområdet. Men det
kan inte uteslutas att personen är
på väg till spår eller uppehåller
sig invid spår.
Lokförare används för att få in
observationer.

Krypfart och siktfart
När vi kommer till platsen och kanske konstaterar att ingen person finns
på spåret men vi kan inte utesluta att
till exempel en suicidal person finns
i området så kan vi fatta beslut om
krypfart eller siktfart. Det innebär att
tågtrafiken sakta kan rulla förbi platsen och därefter återgå till normal
hastighet. Detta leder till minskade
störningar i tågtrafiken.
Erfarenheter från Skåne visar att i
flera fall så hittar tågpersonalen personen utmed spåret och kan stanna
innan en farlig situation uppstår. Vid
krypfart kör tågen mellan 7-10 km/h
och vis siktfart (=ska kunna stanna
inom den sträcka som tågföraren ser
spåret) 30 – 40 km/h.

övergå i siktfart etc.
Samverkan mellan räddningsledare, LKC och Trafikledningscentralen är utomordentligt viktigt och
ingen personal får vistas på spåret
förrän trafikverkets ledningscentral
gett klartecken att trafikstopp är genomfört. Detta ska bekräftas personligt mellan räddningsledare och trafikverkets ledningscentral via SOS.
Undvik alltid att vistas på spåret då
det alltid föreligger risk för missförstånd mellan alla aktörer.
Rutinen finns i sin helhet på www.
raddsamf.se under dokumentbibliotek/rutiner/trafikolyckor och spårområde.
GÖRAN MELIN
BRANDINGENJÖR

Flera aktörer kan begära trafikstopp
Eftersom både räddningsledare
och polisen kan fatta beslut om
trafikstopp så måste också trafikledningen få klartecken från båda
organisationerna innan trafiken kan
upphävas eller att trafikstopp kan

JÖNKÖPINGS KOMMU

Undvik alltid att vistas på
spåret då det är stor risk
för missförstånd mellan
alla inblandade aktörer.

Räddningsledare Åtgärder som
eller polis begär vidtas av
följande:
trafikledningscentralen
Alla tåg/rörelser stoppas
Trafikstopp

Spår kan beträdas
av räddningspersonal eller
polis

Krypfart

Nej

på order av
trafikledningscentralen

Siktfart

All trafik körs i 10 km/h
Lokförare har stor
möjlighet att stanna om
person upptäcks i
spårområdet.
All trafik körs i 30 km/h
inom spårområde och 40
km/h på linjen.

Ja, efter att trafikstopp
har bekräftats av
trafikledningscentralen.

Nej

Lokförare har möjlighet
att stanna inom den
sträcka som kan
överblickas.
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Samverkan

SAMS - samverkansprojekt som räddar liv
Ambulanssjukvården och Räddningstjänsten har, med stöd av
Hjärt- och Lungfonden, startat ett
samverkansprojekt där syftet är att
förkorta tiden till att livsuppehållande åtgärder utförs på en person
som drabbats av hjärtstopp.
SAMS betyder SAving More lives in
Sweden.
Vi har idag runt 10 000 hjärtstopp
i Sverige, av dessa överlever cirka
500. Överlevarna finner vi främst
bland de patienter som har haft ett
kortvarigt hjärtstopp. Dessa patienter behandlas genom att så fort som
möjligt defibrilleras. För varje minut
som går ifrån att patienten förlorat
cirkulationen och ingen HLR görs så
ökar dödligheten med 5-10%.
SAMS är en fortsättning på det
SALSA SAving Lives in the Stockholm Area-projekt som startade i
Stockholm 2005. Anledningen till
SALSA var en väldigt låg överlevnad
i Stockholm vid hjärtstopp.
En orsak bland flera var att ambulanserna inte hann fram under de
kritiska minuterna där vi finner överlevarna vid hjärtstopp. Tid från larm
till defibrillering tenderar att öka från
8 minuter i början på 2000 talet till
idag på 11 minuter.
Projektet SALSA Stockholm ledde
till en kraftigt förbättrad överlevnad
vid hjärtstopp och blev permanent
2009. Idag överlever ytterligare 50

patienter varje år sitt hjärtstopp efter
det att SALSA infördes.
Utifrån goda erfarenheter från
SALSA-projektet i Stockholm där
räddningstjänsten, polisen och ambulanssjukvården samverkar runt en
person som drabbats av hjärtstopp,
vill professor Leif Svensson och professor Johan Herlitz genom forskningsprojektetet SAMS utvärdera om
lika goda resultat kan överföras från
storstadsmiljö till mindre städer och
landsbygd.
Målsättningen
med
projektet är att med hjälp
av s.k. dubbellarm öka
överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus.
Med dubbellarm menas
att vid misstänkta hjärtstopp larmas räddningstjänst
och/eller
polis
parallellt ut med ambulans. Därigenom tror vi
kunna minska de viktiga
responstiderna för räddningspersonal att nå den
nödställde. Idag ingår
Stockholm,
Sörmland,
Västra Götaland och
Jönköpings län i projektet.
Det material vi har idag visar att
räddningstjänsten i nästan 50% av
fallen är snabbast på plats men än
så länge bygger siffrorna på ett litet
material.
Jönköpings län har idag 113 registrerade
hjärtstoppslarm
som

räddningstjänsten larmats ut på. Under 2012 startade räddningstjänsten
HLR vid 36 tillfällen och defibrillerade
vid 14 tillfällen. Räddningstjänsten
av varit delaktiga vid 5 tillfällen där
hjärtstoppspatienten överlevt. Vid
ett av dessa defibrillerades patienten
av räddningstjänst 3 minuter innan
ambulansen var på plats. Vid övriga
tillfällen var ambulans på plats eller
kom ambulans och räddningstjänst
samtidigt.

Utöver detta har räddningstjänsten varit ett stöd för anhöriga samt
gjort första hjälpen vid tillfällen där
de larmats till hjärtstopp men när de
varit på plats konstaterat att det inte
förelåg hjärtstopp utan annat hjälpbehov.
Det vi behöver förbättra är registreringen av hjärtstoppen så att
registret inkluderar alla händelser
där räddningstjänsten larmats ut vid
hjärtstopp.
Inom RäddsamF har varje organisation en SAMS-ansvarig som
ansvarar för att rapportering enligt
fastställd blankett genomförs. Fredrik Björnberg, Vaggeryd, håller ihop
kontakterna med landstinget och
SAMS-projektet inom RäddsamF.
PÄR LINDBLAD
SAMS-ANSVARIG
LANDSTINGET JÖNKÖPINGS LÄN
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Rutiner

Rutiner kring bärgning vid trafikolyckor
Vi har nu under cirka två år kört enligt de nya rutinerna för hur beställning av bärgning vid trafikolyckor
ska hanteras.
Rutinen bygger på de avtal som
försäkringsbolagen har tecknat med
olika bärgningsföretag. Trafikförsäkringsföreningen som är försäkringsbolagens samarbetsorganisation har
handlat upp SOS International att
sköta utlarmning och administration
kring trafikolycksbärgningar. Ett gemensamt uppföljningsmöte har hållits i januari 2013 mellan inblandade
parter och viss justering av rutinen
har genomförts.

Viktigt att veta
• Man går alltid på fordonets trafikförsäkring vid bärgning och larmar ut
avtalat bärgningsföretag.
• Man använder alltid den bärgare
med avtal som har kortast avstånd
från bärgningsstationen till olycksplatsen.
• Vid lastbilar med gods är det viktigt att kontakta RVR-ledare med
tanke på att det ofta är oklar försäkringsbild.

• Oförsäkrade bilar och utländska
fordon bärgas enligt en upphandling
som SOS International gjort.
• Det är bara SOS International som
vid varje given tidpunkt kan veta vilken som är den avtalade bärgaren för
ett specifikt jobb.
• Ett önskemål från polisen och
försäkringsbolagen är att vi skall
undvika att lägga uppsamlade bildelar, glas etc in i kupén på bilen som
bärgas. Om vi gör det så försvåras polisens möjligheter att utreda
olyckan och restvärdet på bilen sjunker dramatiskt på bilen då man inte
kan plocka delar ur kupén.

Åtgärder som genomförts för att
effektivisera larmrutinen
• Första enhet (räddningstjänst, polis, ambulans) på plats skall meddela
registreringsnummer direkt till LKC
via Rakel på tilldelad RAPS-talgrupp.
• Viktigt att meddela registreringsnummer på alla fordon som behöver
bärgas då avtalen kan skilja och därmed olika bärgare.
• Vid svårare olycka med omkomna
eller svårt skadade skall man kontrollera med LKC om polisen skall ta fordonen i beslag.

• Polisens LKC skall öppet på
RAPS ropa ut att beställning av bärgare är skickad vidare till SOS-I samt
om möjligt vilket händelse rapportnummer som gäller.
• Den bärgare som tilldelas uppdraget meddelar alltid polisens LKC att
de fått larmet och ger en tids-prognos på när de är på plats.
• LKC skall öppet på tilldelad RAPS
ropa ut bärgarens tidsprognos så att
alla aktörer på skadeplatsen får reda
på väntetiden.
• Räddningstjänsten bör alltid ställa
kontrollfråga om HR-nummer till bärgare på plats, de skall kunna uppge
detta annars har de inte fått uppdraget rätt väg.
• Avvikelserapportering (väntetider,
oklarheter hos LKC/polispatrull, strul
mellan bärgare etc) från räddningstjänsten kanaliseras till Fredrik Björnberg som tar det med berörda parter.
Har ni frågor och synpunkter kring
rutinerna för bärgning så kontakta
undertecknad.
FREDRIK BJÖRNBERG
SAMORDNARE OPERATIVA FRÅGOR
RÄDDSAM F

SOS-I/Falcks
larmar ut avtalad
bärgare utifrån
fordonets
trafikförsäkring

Larmning av bärgare
112-samtal från
trafikolycka. SOS
Alarm efterfrågar
om möjligt reg nr

Reg nr känt. SOS
Alarm skickar SDS
med reg nr

SOS Alarm

Olycka

Till Falcks LC om de har
avtalet med F-bolag

Första enhet från
räddningstjänsten,
polis eller ambulans
på plats rapporterar
reg.nr. direkt till LKC
på tilldelad RAPStalgrupp i Rakel

Falcks LC
LKC meddelar
reg nr

LKC

LKC återrapporterar på
tilldelad RAPS att
bärgning är beställd,
tidsprognos och vilket HRnummer som gäller

SOS-

International

Bärgare som
tilldelats uppdraget
återrapporterar via
telefon till LKC att
de fått uppdraget
och när de
beräknas vara på
plats

Bärgare

SOSInternational
använder sitt
eget avtal och
beställer
bärgning om
fordonet är
oförsäkrat
eller utländskt
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Brandutredning

Brand i soprum på restaurang
Värnamo kommun
Måndagen den 18 februari 2013

På natten den 18 februari upptäckte
personal på en bensinstation att det
kom rök från en hamburgerrestaurangs soprum. Man kontaktade då
personal på restaurangen som med
hjälp av en kolsyresläckare försökte
släcka branden. Samtidigt larmades
räddningstjänsten som var på plats
10 minuter senare.

Soprum

Soprummet där branden började. Efter soprummet ligger kontoret och restaurangen.

Undersökningen

Vid räddningstjänstens framkomst
hade branden spridit sig i servicebyggnaden som inrymmer kontor,
förråd och soprum.

Upplysningar om objektet
Byggnaden är en servicebyggnad
på totalt 117 m2 i ett våningsplan.
Byggnaden utgörs av kontor/förråd
med ett tillbyggt kallförråd (miljöstation) där sophantering sker. Kallförrådet är en enkel konstruktion med
väggar av trä (lockpanel) och tak av
limträbalk och korrugerad plåt.
I soprummet finns en balpress där
tomkartonger balas. Det balade godset placeras på lastpallar och förvaras i rummet för att senare sändas för
återvinning. Brandpersonalen vittnar
om att det förvardes stora mängder
förpackningsmateriel i utrymmet vid
brandtillfället.
I rummet finns även en container
med komprimator för att komprimera
övrigt sopavfall. Det komprimerade
avfallet töms enligt avtal med sopentreprenör. En person tömde sopor i
containern vid ca 00.30, men märkte
då inte något speciellt i lokalen.

Primärbrandområde. I detta område brann förpackningsmateriel när
restaurangpersonalen försökte släcka
branden. Här finns också de lägst
belägna skadorna i rummet (förkolnade
lastpallar).

I brandresterna finns
rester av strömkabel till
balpressen.
Soprummet: Förpackat emballage och container
med komprimator forslades bort i samband
med räddingsinsatsen.
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Kontor

Restaurangpersonalen uppger att
det brann med öppen låga i ett antal
pallar med buntade kartonger som
fanns placerade mellan en sopkomprimator (container) och en balpress.
Brandbilden stödjer detta vittnesmål.
De lägsta brandskadorna finns här,
ett antal lastpallar har förkolningsskador ända ner mot golvets nivå. I
brandresterna återfinns kardeler från
en kabel med rester av en 4-polig
kopplingshandske, vilken har försörjt
balpressen med ström. Balpress och
sopkomprimator är ständigt strömsatta men kan endast köras manuellt
med personal närvarande.
Branden har sekundärt spridits till
krypvinden över förrådsbyggnaden.
Vid undersökningen är sopkomprimatorn bortförd från brandplatsen.
Under samtal med personalen framkommer det att soprummet nyttjas
som väderskydd vid tobaksrökning.
Det finns dock inga askkoppar utplacerade för detta ändamål.

Smältskador på CocaColacontainern är svårast
skadad mot primärbrandhärden.

Slutsatser

Spridningsrisk

Undersökningen ger inget svar på
hur branden uppstått. Branden kan
ha orsakats av elfel, tobaksrökning
eller ha anlagts av okänd person.
Under rubriken “förslag“ ger utredaren ett antal råd om hur man kan höja
brandsäkerheten vid återuppförandet av miljöstation vid anläggningen.

Vid utebliven släckinsats hade
byggnaden sannolikt brunnit ner till
grun- den. På grund av det ringa avståndet till restaurangbyggnaden (4
meter) finns överhängande fara för
brandspridning till denna via strålningsvärme.
Närheten till bensinmack (17 meter)
samt till biogastank (17 meter)
skulle
kunna
innebära en katastrofal utveckling av en okontrollerad brand i
området.

Erfarenheter

Genombränning av takutsprång mot vindsutrymmet
över kontorsdelen. Sekundär brand.

Rakel-Totalinfo
Inom såväl RäddSam F som F-samverkan har det antagits en ny rutin
för hur Rakel ska användas. Det är i
mångt och mycket ”bara” en dokumentation över hur vi sedan tidigare
använt Rakel men några nyheter
finns. Bland annat införs ett begrepp
som kallas för Totalinfo. Det innebär att när vi åker ut på larm ska vi
bara skicka status att vi är på väg.
Sedan kommer SOS att ta initiativ till
att lämna all den information de har
om händelsen till alla som är på väg.

Grundläggande flöde
Utlarmning

Talgruppstilldelning

Larmkvittens

Totalinformation

Förberedande
order

Vindruterapport

Första lägesrapport

Fortsatta
lägesrapporter

Rakeltillämpning
Tilldelad talgrupp

Kommer normal i larminfoutskick. Om inte:
Uppdatera ärende via status
Efterfråga via individsamtal vilken talgrupp som gäller

Larmkvittens via status

Status ”U” (=”Uppdrag”) ska användas
Muntlig kvittens till SOS enbart i undantagsfall
Status ”F” (=”Framme adress” vid ankomst till olyckan”)
Gäller enbart ambulans och räddning

Totalinfo

Totalinfo kommer från SOS när första resurserna kvitterat ”U”
Ärendetyp och larmnivå
Speciella risker
Adress
Mötande uppringare
Skadeomfattning
Larmade resurser

Vindruterapport

Vindruterapport sänds ”rakt ut” på RAPS utan föregående
samtalsbegäran (CBR)
Bekräfta adress
Speciella risker
Skadeomfattning
Informationsavsändare

Lägesrapport

Lägesrapport
”OSHBIP” från räddningstjänsten
”METHANE” från ambulansen

Byggnaden har
erhållit så omfattande skador
att man enligt
uppgift kommer
att riva den.

Förslag
Vid nybyggnad av förråd/miljöstation
bör man säkerställa:
•

att kartong och annat emballage
ej exponeras för allmänheten
(tätt soprum).

•

att ett internt brandlarm med
rökdetektorer installeras för tidig
upptäckt av brand (aktiverad detektor ger signal i restaurangen).

•

att all hantering av öppen eld
(inklusive tobaksrökning) i
soprummet förbjuds.

•

att utrymmet kompletteras
med brandredskap (rekommenderar 9 kg pulversläckare).

GERT LÖNNQVIST
BRANDMÄSTARE OCH BRANDUTREDARE
VÄRNAMO KOMMUN

Nyanställd inom
Räddsam F
Daniel Moberg är nyanställd brandingenjör på Höglandets räddningstjänstförbund sedan i januari. Daniel
arbetar inom funktionen Stöd till insats med bland annat övningsverksamhet och inom funktionen Myndighetsutövning med i huvudsak LBE
och plan- och byggärenden. Daniel
har tidigare studerat i Luleå och arbetat på Länsstyrelsen i Jönköpings
län.
På så sätt minskar vi mängden taltid i
Rakel och får samtidigt en samlad informationsspridning till alla berörda,
såväl räddningstjänst som sjukvård
och polis. Första halvåret 2013 får
ses som en inkörningsperiod så att
alla berörda hinner lära sig den nya
rutinen och det lite förändrade arbetssättet.
Rutinen i sin helhet finns att läsa
på RäddSam F:s hemsida (www.
raddsamf.se) under rubriken ”Dokumentbank” och ”F-samverkan”.
DAVID HÖGBERG
BRANDINGENJÖR

Kvalitetsprojekt 2013
Under 2013 kommer ett kvalitetsprojekt inom Räddsam F att genomföras. Inom projektet ska bland annat
uppgiftskatalogen uppdateras samt
att materielförteckning, rutiner och
PM ska tas fram för de olika momenten i uppgiftskatalogen. Christoffer
Hultqvist, Jönköping, Daniel Moberg,
Höglandets räddningstjänstförbund
och Lars Ågestrand, Värnamo är delansvariga/projektledare. De kommer
kontakta utsedda funktionsansvariga
inom länet som utbildningsgruppen
utsett, för att tillsammans genomföra
arbetet. Fredrik Björnberg, ansvarig
för operativa frågor inom Räddsam
F, har ansvaret att hålla samman hela
kvalitetsprojektet.

JÖNKÖPINGS KOMMUN
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Aktuellt

Aktuellt från kvalitetsgrupp SOS
- Räddningstjänst
Inom ramen för avtalet mellan SOS
Alarm och räddningstjänsterna inom
RäddSam F finns en kvalitetsgrupp
som löpande arbetar med kvalitetsförbättring av larmhantering.
Kontakta gärna er lokala representant med tankar och funderingar för
att förbättra samarbetet mellan SOS
och räddningstjänsten.

Alla provlarm som skickas från SOS
ska kvitteras av styrkeledare, insatsledare, RCB. Kvittensen görs lämpligen via individanrop över rakel eller
via telefon. Om inte kvittens inkommit inom anspänningstiden kommer
SOS att söka på nytt.
Alla SOS operatörer i Södra Sverige har fått en gemensam utbildning
ibland annat räddningstjänst.

Detta är viktigt då alla 112 samtal
i södra Sverige kommer att tas emot
i en gemensam telefonkö. Viktigt att
vi rapporterar eventuella avvikelser
där larmet verkar ha blivit fördröjt till
följd av den gemensamma 112 mottagningen.
GÖRAN MELIN
BRANDINGENJÖR
JÖNKÖPINGS KOMMUN

I gruppen ingår:
Namn

Roll

Organisationstillhörighet

Micael Carlsson (MC)		

Rtj, Eksjö

Henrik Nilsson (HN)		

Rtj, Tranås

Göran Melin (GM)		

Rtj, Jönköping

Anders Björk (AB)		

Rtj. Värnamo

Anders Ögren (AÖ)		

Rtj, Gislaved/Gnosjö

Rasmus Frid (RF)		

Höglandets rädd.tjänstförbund

Magnus Persson (MP)		

Rtj, Sävsjö

Tommy Gustafsson (TG)		

Rtj, Aneby

Fredrik Björnberg (FB)		

Rtj, Vaggeryd

Henrik Axelsson (HAX)

Kundsupport

SOS Alarm AB

Maria Grimberg (MG)

Kundsupport

SOS Alarm AB

Mikael Sandh (MS)

LPC, SOS F

SOS Alarm AB

Hans Reschke (HR)

AO Räddning

SOS Alarm AB

Guide för SOS Insatsutvärde- Barn som misAlarms hante- ring, nivå 2 vid ter anhöriga
ring av suicid- suicidlarm
risk
Ny rutin som beskriver SOS Alarms
hantering av samtal rörande suicidrisk antogs av räddningscheferna.
Rutinen beskriver vilka larm som
primärt ska leda till samverkanslarm
enligt vår gemensamma larmplan,
exempelvis person på spår, svår
belägenhet, höga höjder, hängning
etc, samt larm som primärt hanteras
som vårdärende, exempelvis intox,
skärning, samt de larm som primärt
kopplas till polis, oroliga anhörig,
okänd plats. Rutinen finns i sin helhet på www.raddsamf.se under dokumentbibliotek/rutiner/suicid.
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En ny version av utvärderingsblankett vid suicidlarm antogs. Blanketten fylls i av ansvarig ledningsenhet
efter avslutat larm. I utvärderingen
ingår även att IL/BI samtalar med berörd polispatrull, ambulans och sosoperatör och efterhör deras erfarenheter av den gemensamma insatsen.
Blanketten bygger i huvudsak på
kryssrutor. Ifylld blankett mailas eller skickas till kenneth.hermansson@
jonkoping.se. Insatserna sammanställs sedan av den gemensamma
larmplanegruppen för suicidlarm
mellan ambulans, räddningstjänst,
polis, psykiatri och SOS Alarm.

RäddSam F har ansökt om medel
för att förbättra vår kunskap i bemötande av barn som mist anhöriga.
Ansökan har beviljats och planering
av utbildning pågår tillsammans med
utbildningsgruppen i länet.

Kartkomplettering
Tre nya kartblad finns för nytryck.
Dessa beställs gemensamt genom
Bo Christensson i Sävsjö.

Aktuellt

Ambulanschef i beredskap inom Höglandet
Från den första februari kommer det
finnas en ambulanschef i beredskap
som utgör ambulanssjukvårdens
regionala ledning på Höglandet.
Funktionen har framför allt ett strategiskt ledningsansvar över ambulanssjukvårdens
organisation.
Funktionen ska hantera frågor och
bedömningar som berör ambulanssjukvårdens beredskap inom ett eller
flera sjukvårdsområden. Sökväg går
genom SOS och funktionen kommer
vara aktiv dygnet runt alla veckans
dagar.
Planer finns att utvidga uppdraget
till även norra regionen efter sommaren, dock finns inga beslut klara
ännu.

Larmindikationer
• På begäran av ambulanspersonal,
TIB, räddningstjänst eller polis.
• Händelse där 3 eller flera ambulanser är larmade.
• Olyckor/händelser med stort skadeutfall 5 eller fler drabbade.

Första året
med Inre befäl
Den sjunde maj 2012 startades
organisationen med IB - Inre befäl
som ett 3-års projekt. IB arbetar
som ett extra stöd vid alla händelser
i Habo, Mullsjö, Vaggeryd och Jönköpings Kommun samt Höglandet
(Nässjö och Vetlanda).
Inre befäl ska utöver händelserna
i nämnda kommuner även stödja
RCB i hela Räddsam F vid alla händelser då RCB aktiveras. Efter ett
knappt år börjar organisationen med
IB att sätta sig och vi kan så smått
dra några lärdomar. Första tiden
präglades mycket av utvecklingsarbete så som arbetssätt, hur vi för
anteckningar, radioanvändande, datastöd, inloggningar och mycket annat. Mycket har vi nu provat ut och
vi blir mer och mer lika i våra arbets-

• Frågeställningar från SOS-alarms
operatör vid problem med utomläns
ambulanstransporter/ambulansflyg.
För konsultation i handläggning av
dirigeringsrutiner eller extraordinära
händelser (hög belastning, akut
resursbrist, oacceptabelt långa
väntetider).

• Polisinsats med identifierad risksituation.

• Bombhot där Polisen begär hjälp
av ambulanssjukvården.

• Samverkanshändelser socialtjänst/
PKL/sjukhuskyrka/RAPS.

• Flyghaverilarm/fara för haveri/misstänkt flyghaveri.

• Vid driftstopp hos SOS Alarm eller
allvarlig störning i radio/telenät/
Rakel.

• Larm om upprättande av karantän
flygplats.
• CBRN hot/händelser.
metoder, men ny teknik kommer och
vår omvärld förändras hela tiden vilket gör att utvecklingsarbetet aldrig
kommer ta slut.
På IB-posten har det hittills varit
13 personer som roterat på de totalt
8 tjänsterna och alla dessa har tillfört
kunskap till övriga IB. Vi kommer från
olika stationer och med olika arbetsuppgifter och kompetenser från vårt
ordinarie arbete vilket kommer alla till
del. Vem är bättre på att beskriva hur
det ser ut och fungerar i t.ex. HRF
och Vaggeryd än folk som arbetar
och verkar där.

Kontaktuppgifter Inre befäl
Inre Befäl-IB på nummer 036-105672

E-post
inrebefal@jonkoping.se
IB kommer att bevaka denna adress
mellan kl. 07.00-22.00.

• Insats till sjöss, samverkan, stabsfunktion.
• Tillbud med hot om våld, våld eller
olycka med egen personal. Överfallslarm från ambulans.

• Avställning av ambulans oavsett
orsak.

Utbildningsmässigt är det ett digert arbete men en utbildningsplan
börjar ta form vilket underlättar då
alla vet vad man förväntas kunna.
Den feedback vi får från de vi stödjer är mycket positiv och det är glädjande att även de deltidsbefäl som är
geografiskt långt borta ser IB som en
naturlig arbetspartner som man vänder sig till vid behov.
JERKER STUREDAHL
INRE BEFÄL
JÖNKÖPINGS KOMMUN

Rakelnummer
Anropsnummer till IB vid larm är
243-8000.
IB kommer tills vidare att bära rakel
243-8008 för individsamtal.

Mediekontakt
Nytt nummer för media kommer att
bli 036- 105659 och detta nummer
kommer att besvaras av IB.
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Utbildning

Första kullen färdigutbildad
I totalt tio dagar har RäddSam F genomfört en utbildning i förebyggande
brandskydd, tillsyn och brandfarlig
vara. Utbildningen har riktat sig till de
som ska börja göra tillsyn och de som
behöver uppdatera sig på byggnadstekniskt brandskydd.

nadstekniskt brandskydd och brandfarlig vara.
Det andra blocket har handlat om
tillsynsmetodik där fokus legat på vilka
lagar, systematiskt brandskydd, MSBs
nya tillsynshandbok samt praktisk tips
vid tillsyn.

Inom Räddsam F kände man att det
fanns ett behov av att höja kunskapsnivån kring byggnadstekniskt brandskydd, framförallt hos befälen.
- Det var första steget. När vi sedan
inte hade möjlighet att få med så många
som vi önskade på Tillsyn A så blev det
givet att vi istället satte ihop en egen utbildning som kunde tillgodose våra behov berättar Pär Liljekvist som har varit
huvudansvarig för utbildningen.
Tjugoen deltagare har genomgått
utbildningen där målet för en del har
varit att kunna utföra tillsyn på enklare
objekt. Utbildningen skulle också ge
kunskap i byggnadstekniskt och produktionstekniskt brandskydd samt lite
förkunskap inför vidareutbildning inom
brandförebyggande verksamheten.

Vad tycker deltagarna?

Utbildningen indelad i två block
Det första blocket har innehållit bygg-

Mats Carlsson från Vaggeryd har gått
utbildningen för att framförallt få mer
kött på benen.
Hur upplever han att utbildningen
har varit?
- Jag tycker den har varit jättebra och
kul. Bra att kunna utnyttja den kompetens som finns i länet och sprida
den vidare. Tycker faktiskt att den här
utbildningen var mer matnyttig än den
jag gick i Revinge.
Vad har varit särskilt nyttigt?
- Den byggnadstekniska delen med
byggnadskonstruktioner m.m.
Är det bra att man anordnar denna
typ av utbildningar i länet?
- Ja, absolut. Det är oerhört bra att
använda den kompetens som finns.
Dessutom är det en social grej där
vi får träffa andra kollegor i länet och

utbyta erfarenheter.
Sebastian Davidsson från Gislaved/
Gnosjö har jobbat med tillsyn i sex
år och kände att det behövdes en
uppfräschning av tillsynsdelen, medan
det byggnadstekniska var ett helt nytt
område.
Hur upplever du att utb har varit?
- Väldigt bra, jag är jättenöjd. Den var
mycket bra och intressant med den
delen om byggnadstekniskt brandskydd. Internatet var ett bra och effektivt sätt att ha utbildningen på.
Vad har varit särskilt nyttigt?
- Det byggnadstekniska brandskyddet.
Är det bra att det anordnas sådana
här utbildningar gemensamt i länet?
- Ja, det ger en bättre samsyn. Vi
jobbar ju trots allt med samma lagar. Vi
borde ha mer sånt här.

Bra respons på utbildningen
Utvärderingarna har gett mycket bra
respons på att det har varit värt att satsa tid och pengar på en utbildning inom
länet vilket gör att det kommer bli fler i
Räddsam F´s regi framöver.

Avgångsklass 2013 - Längst fram sitter utbildningens lärare. Från vänster: Christoffer Hultqvist, Jönköping, Pär Liljekvist, Värnamo, Johan
Nilsson, Gislaved/Gnosjö, Clas Lövgren, Jönköping och Samuel Nyström, Jönköping
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Redaktionskommitté

Webbplats

ges ut av RäddSam F

RäddSam F-kontoret

www.raddsamf.se

Ansvarig utgivare

RäddSam F
Kansli på Höglandets
räddningstjänstförbund

Telefon

Göran Melin
goran.melin@jonkoping.se
Redaktör

Postadress

Sofia Merkert

Höglandets räddningstjänstförbund

0383-46 77 00
E-post

571 80 Nässjö

hoglandet@raddningstjansten.com

