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

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

Het inledning på sommaren

Ledare

Framtidens räddningstjänst
Framtidens räddningstjänst hur ska
den se ut, för vem finns vi och vilken
verksamhet ska vi bedriva? Behövs vi på
lokal nivå? Behövs vi på regional nivå?
Behövs vi på nationell nivå och behövs vi
på internationell nivå? Svaret är entydig
JA!
Att vi finns på lokal nivå är en
förutsättning för att samhället ska
kunna existera och kunna ge medborgarna en fullgod service och trygghet.
Om räddningstjänsten inte hinner fram
inom rimlig tid eller har en acceptabel
bemanning kan till exempel inte äldreboendet utrymmas vid en brand. Barnen
i förskolan får inte den grundläggande
brandkunskapen om eld och förebyggande åtgärder. Industrin som hanterar
farliga ämnen kan inte vara säkra på
att få hjälp om en olycka
inträffar och så vidare.
Detta är en risk som blir allt
mer överhängande då det
blivit svårare att rekrytera
både hel- och deltidsmedarbetare till räddningstjänsterna samtidigt som
kunskapen och förståelsen
bland de som styr inte är
fullgod. Med andra ord
står och faller många orter
med räddningstjänstens
närvaro.
På regional nivå är varje
räddningstjänst, oavsett
kapacitet, en viktig pusselbit när de egna resurserna
inte räcker. Det är då det är
bra att ha ”goda grannar”
som vet och känner till hur
det ser ut runt omkring och
som kan erbjuda resurser
och till och med specialenheter som snabbt kan
vara på plats. Det blir en
större uthållighet och mer
kompetens som kan nyttjas
tillsammans. Om någon
pusselbit börjar bli sliten
eller rent av saknas blir
det värre och då är genast
pusslet mycket svårare att
få ihop.
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På nationell nivå och internationell nivå
är alla räddningstjänster nödvändiga delar i en stor helhet. Vi kan inte förvänta
oss att få hjälp av andra om vi inte själva
är villiga att hjälpa till, oavsett om det är
inom Sveriges gränser eller någon annan
stans i världen. Varför ska brandmän
från Italien komma till Sverige och släcka
skogsbränder om vi inte själva har kapaciteten åka till dem?
Själva grundtanken är ganska enkel. Vi
måste ha en väl fungerande räddningstjänst oavsett var i Sverige vi befinner
oss. Vi måste ta debatten och dialogen
och jobba för detta oberoende av vad vi
har för titlar och uppdrag inom den egna
verksamheten. Det är dags att ta tag i
frågan och driva den på ett målmedvetet
sätt för att vi ska kunna säkra
framtidens räddningstjänst, en
räddningstjänst för alla.
Vi måste inkludera flera individer i våra grupper av medarbetare för att spegla samhället och kunna hantera de
händelser och krislägen som
kan uppstå. Att rekrytera och
behålla människor av olika kön,
ålder, etnisk bakgrund och så
vidare är en fråga om trygghet,
säkerhet och skydd.

JONAS PETRI
RÄDDNINGSCHEF
HÖGLANDETS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Samverkan

RäddSam F

En del av mässan Elmia Skog
För första gången i historien så var
räddningstjänsten och MSB på Elmia Skogsmässa och pratade om skogsbränder.
Vi hade många bra samtal med mässbesökare i våra montrar under de tre
dagarna. Vi hade även möjlighet att
hålla föredrag i Elmia event tent, MSB
på förmiddagen och RäddSam F på
eftermiddagen.Budskapet i föreläsningarna och i våra montrar handlade om
vår förmåga att släcka bränder, våra
resurser, flygresurser och eftersläckning att förebygga skogsbränder, plantering av skog på ett brandsäkert sätt
och arbete med eftersläckning. Detta
var också vad skogsägarna ställde
frågor kring.

Vid föredragen i eventtältet så var det
mycket att tala om på kort tid, men jag
tror att budskapet gick fram. Det var
många besök i våra montrar, över 750
personer. (vet antalet för det var så
många tablettaskar som vi hade med
oss:)
Summering av dagarna
• Mycket bra samarbete mellan MSB
och Lars-Göran Andersson och skogsbrandsgruppen (RäddSamF)
• Vi fick en iordningställd monterplats
samt bra placering för våra containrar.
LARS-GÖRAN ANDERSSON
RÄDDNINGSCHEF
SÄVSJÖ KOMMUN
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Brandutredning

Q-fog

ett effektivt sätt att skydda
Den 12 april inträffade en brand i en lägenhet på äldreboendet Gjutaren. Personen som
bor i den aktuella lägenheten har en Q-fog
(portabel sprinkler) installerad i sin lägenhet. Q- fogen startar och släcker/dämpar
branden och personalen tar ut personen från
rummet. När Räddningstjänsten kommer till
platsen tar man upp vattnet som finns på
golvet. Lägenhetsinnehavaren kan komma
tillbaka till sin lägenhet efter ca 2 timmar.
I den aktuella lägenheten på plan 1 bor
en man, som inte kan sätta sig själv i
säkerhet. Den boende är rökare och
säger själv att förmodligen har han somnat till och vaknar av att Q-fogen och automatlarmet startar. Han kan inte säga
om det är Q-fogen eller automatlarmet
som startar först. När han vaknar är det
ganska mycket rök i lägenheten och det
brinner i sängkläderna. Han försöker att
släcka branden med händerna, men det
går inte. När personalen kommer ner
till aktuell lägenhet (efter ca 2 minuter)
öppnar dom dörren och möts av dålig
sikt, rök och vattenånga. En i personalen
går i låg ställning med en brandsläckare
in i lägenheten, hon ser att det fortfarande glöder från täcket. Hon slänger
ut det genom balkongdörren och rullar
ut både sängen och mannen ut i korridoren.
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Snabbt på plats

Första enhet är på plats (Brandman FIP)
kl. 22:07:31 alltså efter 2 minuter och 40
sek. Då är den drabbade mannen redan
ute i korridoren. Den boende har inte
fått några fysiska skador av branden.
Både räddningstjänsten och vårdpersonalen har dålig kunskap om hur man
stänger av Q-fogen, därav fortsätter den
att spruta vatten tills vattnet i behållaren
tar slut efter ca 15 minuter.
Riskperson

Personen som bor i den aktuella lägenheten på plan 1 anmäldes till räddningstjänsten 2017 som en riskperson. Detta
på grund av personens fysiska status
(personen kan inte sätta sig i säkerhet
om något händer), och att personen
röker kontinuerligt i både sin rullstol
och säng. Mannen säger själv att han
har somnat ifrån cigaretten och vaknar
av brandlarmet när det brinner i sängkläderna. Mannen har vanliga sängkläder.
Den boende röker så kallade självslocknande cigaretter, vilket inte har varit
någon hjälp i detta fall.
Allt tyder på att personen har somnat
till och att cigaretten har ramlat ner på
sängtäcket, cigarretten har inte självslocknat utan antänt sängtäcket.

Brandutredning

Erfarenheter

• Om ingen portabel sprinkler hade funnits i rummet
hade förmodligen personen
i sängen fått brännskador, det går heller inte att
utesluta att branden skulle
kunna bli så stor att skadorna gjort att personen
avlidit.
• Tiden från att automatlarmet startar, tills personal
är framme vid lägenheten
har uppskattas till 2 minuter, räddningstjänsten är
där på 3 minuter vilket är
väldigt snabbt.
• En Q-fog startar väldigt
tidigt och är nog det mest
effektiva sättet att skydda
en person som inte kan
sätta sig själv i säkerhet .
• Även om hela vattenmängden i Q-fogen sprutas ut
så blir inte vattenskadorna
stora.
• Personalen är utbildad
i brandsäkerhet och handlade på ett snabbt och
rådigt sätt.
• Självslocknande cigaretter kan orsaka brand.
Rekommendationer
Köpt in Q-fog

Räddningstjänsten i Jönköping har köpt
fyra Q-fog för att placera hos riskpersoner.
I november 2017 placerades en Q-fog
i den aktuella lägenheten efter det att
personalen konstaterat brännmärken efter
glömda cigaretter.
När personalen efter ca 2 minuter kommer in i lägenheten glöder det fortfarande
i täcket som ligger in mot väggen, det är
inga synliga lågor men en liten glödbrand.
Q- fogen har på dessa två minuter slagit
ner branden men inte hunnit släcka den
helt. Både lägenhetsinnehavaren och personalen är övertygad om, att utan Q-fogen
hade detta inte slutat lyckligt.

•

•

Både personalen och räddningstjänsten hade dålig kunskap om hur man
stänger av Q-fogen, detta gjorde att
mycket vatten kom ut i lägenheten.
Information/utbildning om hur Qfogen fungerar behöver förbättras.
I Jönköping finns fyra st. Q-fog, behovet i kommunen bör vara större.
Det skulle vara bra om Jönköpings
kommun skulle kunna erbjuda Q-fog,
till alla personer som lever/bor enligt
en hög risknivå.
CHRISTER SJÖSTEDT
BRANDMÄSTARE
RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÖNKÖPING
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Aktuellt

Räddningsvärk

ett spel om normer, delaktighet och bemötande
Under en spridningskonferens om mångfald
och jämställdhet i Halmstad, fick deltagarna
möjligheten att beställa sällskapsspelet
Räddningsvärk. Spelet går i stora drag ut på
att diskutera ämnen, situationer, dilemman
mm. som rör samhällsfrågor.
Personalen på Räddningstjänsten Halmstad har upplevt spelet som mycket
positivt. Diskussionerna har lett till att
de lärt känna varandra bättre och fått
mer förståelse för olikheter, utmaningar
mm.
Spel till Jönköping

Till räddningstjänsten i Jönköping köpte
jag in tre spel. Jönköpings 4 skiftlag blir
först ut att testa Räddningsvärk under
hösten för att sedan även låta dagtidspersonalen testa spelet. Hoppas att
spelet ska vara givande och att man får
nya erfarenheter med sig. Under samma
konferens fick deltagarna en brandstjärna i regnbågsfärger på ena sidan
och deltagaruppgifter på andra sidan
pappret runt halsen. Räddningstjänsten
Halmstad hade också en flagga med texten ”Blåljus är en del regnbågen” över
scenen. Symboler som bland annat står
allas lika värde.

SAMI BELGE
BRANDMAN
RÄDDNINGSTJÄNTEN JÖNKÖPING
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Förebyggande

Feras och Malek från HRF
har hjälpt Jönköping med
dörrknackning under våren.

Efter att vi på Räddningstjänsten
i Jönköping utfört tillsyn i ett
flerfamiljshus brukar vi knacka
dörr på samma fastighet. Det
görs oftast på måndagar och
torsdagar runt 18-tiden. De som
är hemma får rådgivning gällande
brandskydd i hemmet, vid behov
hjälp med byte av brandvarnare
eller batteri samt övrig relaterad
information.
Efter ett möte i tillsynsgruppen
angående dörrknackning/hembesök beslutades att vi skulle
fokusera på områden där det
gör mest nytta. Vi kom då fram
till att Råslätt (södra delen av
Jönköpings tätort) är en stadsdel som vi ska börja med. Efter
ytterligare ett möte där Rickard
Lindqvist (HRF) var med kom
vi fram till att vi även skulle
börja knacka på dagtid med
mig samt Feras och Malek från
HRF. Vi tre bildade en grupp
som har knackat dörr antingen

Dörrknackning/Hembesök Råslätt
förmiddagar eller eftermiddagar en gång i
veckan.
Våra ytterligare språkkunskaper har varit
till fördel där informationen kommit
fram till dem som inte behärskar svenska
språket väl. Vi har även blivit bra bemötta
av de boende samt av Vätterhem Råslätt
(bostadsbolaget) som uppskattar att vi
informerar i området. Utöver oss har även
skiftlagen arbetat med dörrknackning på
Råslätt kvällstid måndagar och torsdagar.
Tar tid

Råslätt är en stor stadsdel med cirka 2300
lägenheter och 600 studentrum. Att knacka klart hela området kommer att ta cirka
två år i nuvarande takt. För att bli klara

snabbare ska all dagtidspersonal på Rtj
Jkpg hjälpa till att knacka dörr på norra
Råslätt (Havsörnsgatan). Det kommer
att ske under hösten vid två tillfällen.
Vi hoppas att vi tillsammans ska vara
färdiga på under ett år.
Plan

När vi är klara med Råslätt är planen
att skiftlagen ska kraftsamla vidare mot
Öxnehaga (sydvästra Huskvarna) och
Österängen (Östra Jönköping). Ansvaret
för hembesöken på dessa områden har
jag. Trevlig och lugn sommar önskar jag
er.
SAMI BELGE
BRANDMAN
RÄDDNINGSTJÄNTEN JÖNKÖPING
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Skogsbränder

Skogsbränder under våren
Flera skogsbränder härjade inom RäddSam
F:s område under våren varav de största
händelserna ägde rum i närheten av speedwaybanan i Gislaveds kommun mellan den
22–25/4 samt vid Granstorp i Gnosjö kommun mellan den 24-27/4.
Vid branden kring speedwaybanan
brann ca 50 ha skog och mark. Branden
vid Granstorp startade ett par dagar
senare och ca 200 hektar ringades in
varav ca 80 brann aktivt. På plats fanns
brandmän och befäl från räddningstjänst, frivilliga från Frivilliga Automobilkåren (FAK), militär personal från
Försvarsmakten samt personal från Länsstyrelsen. Vid båda bränderna användes vattenbombning från helikopter.
Samarbete

Under veckan byggdes en skördare om
för att kunna släcka i svåråtkomlig terräng. Flaket bar en 6 kubik vattentank
samt vattenspruta och denna användes
i området som komplement i släckningsarbetet.
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Kustbevakningen cirkulerade under
dagarna och var behjälplig med att
fotografera med värmekamera för att
säkerställa att det inte fanns glödhärdar.
Båda bränderna kommer att utvärderas
utifrån ett ledningsperspektiv under
hösten. Ni som varit på plats, skriv gärna
ner era erfarenheter så ni inte glömmer.
Utredaren tar gärna emot tankar och
förbättringsförslag.
Räddningstjänsten Gislaved/Gnosjö
vill tacka för allt bistånd och ett gott
samarbete med: FAK (frivilliga automobilkåren), skogsbrandflyget,
Maskinringen, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, övriga som på något sätt varit
med i räddningsinsatsen samt därtill
räddningsstyrkor från Jönköpings län
liksom styrkor från kommuner runt
omkring.
JOHAN NILSSON
RÄDDNINGSCHEF
RÄDDNINGSTJÄNSTEN GISLAVED-GNOSJÖ

Skogsbränder

Bilder från skogsbranden utanför Granstorp. Fotograf Christian Ås, brandman från Räddningstjänsten i
Jönköping.
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Islamiska attityden
livräddning

Hamza Terzic

När man räddar från eld, är det allmänt känt
att människor först måste tas om hand,
därefter djur och egendom. Bland de första
personer som ska hjälpas är barn, sjuka och
äldre (hjälplösa) personer.
Jag får ofta frågor om behandlingen av
kvinnor i Islam, eftersom män inte bör
röra en kvinna, om det inte är hennes
man eller släkt. Men, man borde veta att
när någons liv är i fara, spelar det ingen
roll om det är en man eller en kvinna,
att rädda liv går först.
Ta hänsyn

Det finns vissa ”regler”, om man kan
säga så, som räddare kan försöka ta
hänsyn till när det gäller vår syn på respekt för en kvinna. Om det finns tid och
möjlighet, förstås.
• Det finns inget behov av att röra en
kvinna om hon ensam kan reagera
på situationen.
• Om en kvinna är skadad och inte har
någon makt att rädda sig själva, kan
man hjälpa henne till att komma till
en säker plats.
• Om hon inte är vid medvetande kan
hon behandlas som alla andra människor. Man kan bära henne.
På grundval av Koranen har islamiska
forskare antagit en regel som säger:
NÖDVÄNDIGHET ÄNDRAR LAGEN!
Detta innebär att några av de extraordinära villkoren inte tillåter tillämpning av regelbundna regler, så i
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dessa situationer är livräddning viktigare
än religiösa föreskrifter under normala
omständigheter.
Ologiska handlingar

Jag är medveten, som muslim, att i praktiken har muslimer ologiska handlingar,
till exempel när brandmännen hindrades
att rädda tjejer i ett kvinnostudenthem
som stod i lågor och följden blev att
många förlorade sina liv. På grund av
dumheten dog 15 tjejer och 50 skadades. Brandmänen förbjöds att komma
in i det inbrända internatskola eftersom
kvinnor var utan slöja.
Behöver detta hända för att förstå att
människans liv är viktigare än en regler?
Målet är att behandla personen med
respekt, men det är självklart allt i linje
med situationen.
Detta gäller till alla typer av livräddande,
oavsett om det är brand, trafikolycka
eller någon annan situation.
Hamza är imam på sjukhuskyrkan Ryhov
och har uppdrag fr hela Jönköpings
län. Han nås via sjukhusets växel och
sjukhuskyrkan.

HAMZA TERZIC
SJUKHUSIMAM
REGION JÖNKÖPING
010-242 28 76

Samverkan
+

Sjukvårdsklotsar
Under hösten 2018 beslutade Region
Jönköpings län om en översyn av de så kallade sjukvårdsklotsar som finns i länet sedan
i början av 1990-talet.
Klotsarna förvaras hos Räddningstjänsterna i Bodafors, Norrahammar och
Eksjö och genom ett samarbetsavtal i
F-samverkan förvaras, transporteras och
monteras utrustningen på en brand eller
olycksplats av räddningstjänsten för att

optimera sjukvårdsarbetet för ambulans
och sjukvårdspersonal. Vid översynen
har utrustningen gåtts igenom och
inköp, bland annat av nya bårar, har
genomförts. Utrustningen möjliggör ett
bra omhändertagande av skadade, även
vid ett större skadeutfall, med möjlighet
till väderskydd, värme, belysning och
syrgasbehandling.

Tips Renskitt
Jag har byggt ett rens kit till
vattenspridarna som vi har på
skogsbrandsflaket i Norrahammar. En erfarenhet är att spridarna sätts igen av små sten
och kvistar. Man måste plocka
bort dysan och sedan rensa
bort föremålet som sitter fast.
Det finns två storlekar på rens
nålarna då det är olika storlekar
på dyserna.
DAN L JUNGVALL
STYRKELEDARE NORRAHAMMAR
RÄDDNINGSTJÄNTEN JÖNKÖPING
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Aktuellt

Räddningstjänsten i Eksjö
har sedan mer än 20 år
haft tillgång till en sexhjuldriven Scania med förflutet
inom försvaret. När den
började falla för åldersstrecket så hade vi en
lång intern diskussion om
dess ersättare.
Efter lite resonemang
föll valet på att försök
hitta en lämplig ersättare i samma storlek, en
inte helt enkel uppgift
om vi inte skulle spränga
alla ekonomiska ramar.

Fotograf Micael Carlsson

6150 - en kämpe i skogen

Atteviks försäljare i Nässjö, Johan
Sandh var ett mycket värdefullt
bollplank när det gällde att reda
ut vad om var möjligt att leverera
och inte och efter ett omfattande
arbete med utformningen av
kravspecifikationen rodde sedan
SALA Brand hem ordern. Bilen
levererades under senhösten
-18, med den gamla bilen som
förlaga i flera avseenden. Hittills har bilen varit insatt vid
några tillfällen och det allmänna
intrycket är att det är en värdig
ersättare.
Resurs

6150 finns givetvis att tillgå som
Fotograf Dan Ljungvall
en resurs inom hela RäddSamF
och larmas enklast via
ett specialenhetslarm i Fakta
Scania P 370B6x6HZ XT, med Allison GA 866 växellåda utan antislirsystem,
Eksjö.

MICAEL CARLSSON
RÄDDNINGSCHEF
EKSJÖ KOMMUN

Räddningsplankan
ges ut av RäddSam F
Ansvarig utgivare
Göran Melin
goran.melin@jonkoping.se
Redaktör
Maria Boqvist
maria.boqvist@jonkoping.se
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Vattentank 6m3 upphängd i meteconefästen för att klara vridningar i ramen,
Vinch Sepson 8-ton enkel part för egenbärgning,
Spruta Rosenbauer Fox4 2000l/min med möjlighet att ta upp vatten från öppet vattentag,
2 bärbara Hondapumpar,
75m slang 76mm, 200m slang 42mm, 300m slang 25mm,
Motorsåg, strålrör, grenrör, hackor mm.

Redaktionskommitté
RäddSam F-kontoret
RäddSam F
Kansli på Höglandets
räddningstjänstförbund
Postadress
Höglandets räddningstjänstförbund
571 80 Nässjö

Webbplats
www.raddsamf.se
Telefon
0383-46 77 00
E-post
hoglandet@raddningstjansten.com

