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Vilken väg tar 
räddningstjänsten 
med ny chef för MSB?
Tänk om vi alla behandlades på samma 
sätt, om vi blev avsatta från de tjänster 
vi uppehåller, jag tänker närmast på 
Dan Eliasson. B
Han blir avsatt som rikspolischef, efter 
att poliskåren nästan har havererat - ja i 
alla fall gjort en rejäl grundstötning. 

Nu får räddningstjänstens framtid en 
mörkare horisont, vad kommer han hit-
ta på för oss? Blir det centralisering av 
brandstationerna, kanske en räddnings-
tjänst i varje län, med utökade anspän-
ningstider, längre insatstider? 

Ja nu raljerar jag ordentligt, jag vet att 
det finns lagar som styr vår verksamhet, 
som väl är. Men oavsett vad vi tycker 
så har det skett något drastiskt på varje 
statlig myndighet när Dan Eliasson va-
rit högste chef.

Som ni alla känner till så har Förenade 
Liv upphört och gått upp i Folksam, 
många har säkert funderingar på det av-
tal kamratföreningen har haft gällande 
våra försäkringar.

De som varit anslutna är kvar i för-
säkringen till sista mars, sen upphör den 
att gälla.

Vi har varit i kontakt med flera för-
säkringsbolag under vintern för att 
kunna lösa detta på bästa sätt. Proble-
met är att ett av bolagen krävde att det 
skulle vara 100% som anslöt sig till det 
de erbjöd oss.

Och det var ju inte möjligt att genom-
föra eftersom samtligas personnummer 
och adresser skulle skickas in och vi har 
inget medlemsregister att hämta detta 
ur, en avgiftsfri period på tre månader 
skulle gälla sen fick man välja själv om 
ville vara ansluten till försäkringen. Så 
detta gick i stöpet.

Men i skrivande stund har vi kontakt 

med ett annat bolag som har ett mycket 
intressant förslag på försäkringspaket 
för dem som jobbar inom räddnings-
tjänsten och tillhör Kamratföreningen. 

Om detta kan ni läsa i en artikel inne 
i tidningen, så tag nu chansen till att få 
ett bra försäkringsskydd till en rimlig 
kostnad.

Tänk på att ingen är odödlig, även om 
det kan kännas så ibland.

Något helt annat jag har funderat på i 
vinter, vart har växthuseffekten tagit 
vägen. Kallt och snö i stort sett i hela 
landet, finns alltid undantag i vårt av-
långa land.

Så nu kan vi kanske hoppas på en här-
lig vår och sommar.

Vintern närmar sig sitt slut, isarna ska 
börja släppa sitt grepp om våra sjöar. Så 
jag hoppas vi slipper larm om att folk 
går igenom vårisarna.

Sen är påsken på ingång, så jag öns-
kar er alla en Glad Påsk utan för mycket 
bränder och olyckor.

Ha det gött alla så hörs vi i början på 
juni.
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Skydda dig och familjen 
med vår nya försäkring
Vår tidigare medlemsförsäkring genom Förenade Liv har upp-
hört sedan bolaget upphört och gått upp i Folksam. De som 
har gällande försäkring nu, har den fram till 31 mars, sedan 
upphör skyddet. 
Efter förhandlingar med flera bolag kan vi nu presentera en 
ny, fördelaktig lösning för våra medlemmar, genom Söder-
berg och Partners. 

De flesta är för dåligt försäkrade, något 
man blir varse när man drabbas!

Förenade Liv sa upp vårt avtal på 
grund av att de går upp i Folksam. Av-
talet upphörde den 31 december förra 
året, vilket innebär att vi nu utnyttjar 
det efterskydd som finns på försäkring-
arna i 3 månader. Från den 1 april 2018  
kommer vi ha ett nytt avtal på plats.

 Vi har ingått ett avtal med Söderberg 
& Partners som är Nordens största för-
säkringsförmedlare. Detta avtal innebär 
att vi får ta del av de försäkringsupp-
handlingar samt den administration 
som de erbjuder alla sina kunder vilket 
gynnar oss!

Vi har fått nya premier och i de allra 
flesta fall är de sänkta mot vad vi hade i 
vårt gamla avtal.

Man kan fråga sig varför du ska för-
säkra dig och din familj, du omfattas ju 
av kollektivavtalade försäkringar?

Via det försäkringsskydd som arbets-
givaren tecknats för oss som anställda 
har du försäkring om du dör, då utbeta-
las 6 prisbasbelopp 273 000 kr (avtrap-
pas från 55 år) till din partner, och 2 pbb 
(22 7500 kr) per barn som ej fyllt 20 år 
(avtrappas från 17 år). 

Öka familjens trygghet
Oftast finns det anledning att öka trygg-
heten för familjen. Försäkringen kan 
täcka det lånebelopp som finns, det blir 

nog kostsamt för den kvarvarande att 
täcka löpande kostnader på en inkomst.

 Om du skadar dig i tjänsten, och får 
en invaliditet kan du få en engångser-
sättning som maximalt är 336 300 kr, 
du kan också få ersättning för inkomst-
bortfall med mera. 

Här kan  finnas det anledning att teck-
na en försäkring som gäller dygnet runt 
oavsett om det är en arbetsskada eller 
något som hänt på fritiden.

Om du blir sjukskriven får du 21 600 
kr/mån (vid 25 000 kr i inkomst) från 
dag 15-365. 

Med inkomstförstärkning komplet-
teras sjukpenningen med ett månadsbe-
lopp som utbetalas efter 90 dagars ka-
rens tills du blir frisk, dock längst i 3 år.

Du hittar all information om de för-
säkringar som finns via medlemskapet i 
Kamratföreningen på vår hemsida un-
der rubriken ”Försäkring”.

Är du 35 år och tecknar komplette-
rade försäkringar, så blir din månads-
premie som i exemplet nedan.

• Livförsäkring, 20 prisbasbelopp 
(910 000)

• Sjuk & Olycksfallsförsäkring,  
20 prisbasbelopp

• Engångsbelopp vid långvarig 
sjukdom, 20 prisbasbelopp

• Inkomstförstärkning, 2 000 kr/
mån (skattefritt)  

• Månadspremie. 166 kr

Nyttja introduktionserbjudandet idag
Är du medlem i Brandmännens Kam-
ratförening och ännu inte tecknat för-
säkring. Gör det i dag och få gratis för-
säkring fram till den 30/6!

Foto: Shutterstock
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Vilket skydd behöver du?
- hitta rätt försäkring här
Månadspremierna som gäller från 1/4-2018 är enl. följande

pbb=prisbasbelopp
10 pbb= 445 000 kronor

     - 39 år   40-54 år  55-67 år  
  
Livförsäkring 10 pbb   34 kr   56 kr   102 kr

Engångsbelopp vid
långvarig sjukdom 10 pbb     9 kr   29 kr     25 kr

Olycksfallsföräkring 20 pbb  28 kr   28 kr     28 kr

Sjuk- och olycksfalls-
försäkring 20 pbb   54 kr   96 kr   120 kr

Inkomstförstärkning 2 000 kr  12 kr   28 kr      49 kr

Sjukvårdsförsäkring
Självrisk 500 kr    265 kr   326 kr   444 kr

Barn- och ungdomsförsäkring
Premien omfattar samtliga barn
upp till 25 år. 30 pbb   87 kr

Givetvis kan du välja andra nivåer på ersättning. Hämta information, ansökningshandling, villkor och 
förköpsinformation på vår hemsida, www.brandmannenskamratforening.se.



     BRANDMANNEN      

Med normkritiska ögon 
och ett inkluderande synsätt
Vältummad och välanvänd 
följer den alltid med Richard 
Lindqvist på jobbet – den lilla 
svensk-arabiska ordlistan som 
han ständigt fyller på med nya 
ord med hjälp av kollegorna Fe-
ras Khoudair och Malek Khadem 
Aljamaa.
– Räddningstjänsten liksom res-
ten av samhället måste gå från 
att prata om integrering till att 
prata om inkludering – det är stor 
skillnad, säger Richard Lindqvist 
på Höglandets Räddningstjänst-
förbund.

Feras Khoudair och Malek Khadem 
Aljamaa kommer båda från Syrien och 
deras berättelser om vägen från ett 

krigsdrabbat land till tryggheten och 
en ny framtid i Sverige, påminner om 
så många andras; smugglare, osäkerhet 
om framtiden och överfyllda båtar över 
Medelhavet. 

– Min fru och jag åkte i en båt från Li-
byen till Italien. Det tog 24 timmar och 
vi var 560 personer ombord på båten 
som var 60 meter lång, berättar Malek 
Khadem Aljamaa om sin resa. 

Väntan på att börja ett nytt liv
Feras Khoudair och Malek Khadem 
Aljamaa har varit 3,5 respektive 4 år i 
Sverige och efter år av väntan på besked 
om uppehållstillstånd blev det småländ-
ska höglandet hemma, i Forserum och 
Nässjö. Att äntligen få en fast plats i 
Sverige betyder att livet inte längre står 

i vänteläge och utan oro för ett utvis-
ningsbeslut.

– Under mitt första år i Sverige kunde 
jag inte göra annat än att vänta och spela 
kort, berättar Malek som bodde i både 
Burseryd och Gislaved i väntan på up-
pehållstillstånd.

När uppehållstillstånden var klara 
började livet ”på riktigt” i Sverige. 
Samtidigt med deras SFI-undervisning 
på Nässjö lärcenter startade ett pro-
jekt tillsammans med räddningstjänst-
förbundet och Nässjö och Vetlanda 
kommuner. Det gav Malek och Feras  
möjligheten till ett instegsjobb på rädd-
ningstjänsten. Ett jobb med så många 
vinster, för alla parter. 

Richard Lindqvist, Malek Khadem Aljamaa och Feras Khoudair övar svenska och arabiska när tillfälle ges. De två senare är ett nytt 
och mycket välkommet tillskott i Höglandets Räddningstjänstförbund.

Foto: Camilla Westemar
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Forts. Med normkritiska ögon...

”Räddningstjänsten 
måste se med norm-
kritiska ögon på 
sammansättningen 
i dagens brandbilar.

Richard Lindqvist, 
Höglandets Räddningstjänstförbund

Kunskapen och erfarenheterna går åt 
båda hållen och Richard Lindqvist hade 
önskat att Räddningstjänstsverige vi-
sade ett ännu större intresse för medar-
betare med annan kulturell och språklig 
bakgrund. I ordinarie verksamhet och 
som helt självklara i arbetslaget. 

– Vi behöver er, så enkelt är det, kon-
staterar Richard Lindqvist. Jag anser att 
räddningstjänsten måste se med norm-
kritiska ögon på sammansättningen i 
dagens brandbilar och våga tänka nytt. 

Trainees med fokus på förebyggande
Nu har Feras Khoudair och Malek Kha-
dem Aljamaa arbetat ett år i Höglandets 
Räddningstjänstförbund. Fystesterna 
har de klarat och C-körkortet är taget 
och de är båda behöriga att söka tjäns-
ter i räddningstjänsten. Instegsjobbet 
har blivit ett nystartsjobb med stöd av 
Arbetsförmedlingen under ytterligare 
ett år, sen hoppas de att traineejobbet 
kan vara en grund för att söka en tjänst.

Båda siktar på en fortsatt karriär i yr-
ket och de delar sin inställning till upp-
draget med alla andra kollegor i landet; 
viljan att hjälpa och göra en insats för 
människor. Till det kommer möjlighe-
ten att komma in det svenska samhället 
på ett helt annat sätt. 

– Jag har lärt mig mycket här, utan 
det här jobbet hade jag inte träffat så 
många svenskar. Främst är det språket, 
men också om kulturen och hur svensk-
ar fungerar. Jag lär mig genom att bara 
vara här på stationen, även om det fort-
farande är svårt att förstå allt när ni pra-
tar svenska så fort med varandra, säger 
Feras med ett leende.

– Jag hade till exempel aldrig varit i ett 
svenskt hem innan jag var hemma hos 
dig Richard, konstaterar Feras. 

Malek Khadem Aljamaa håller med, 
kunskap i stort och smått får han med 
jobbet – språket utvecklas hela tiden 
och de svenska kulturella vanorna är 
inte längre obekanta. 

Bygger kulturella broar
Feras Khoudair och Malek Khadem 
Aljamaa ingår i teamet ”Ung säkerhet” 
och växlar sitt traineeuppdrag mellan 
förebyggande arbete och att följa med 

utryckningsstyrkan på larm och övning-
när det finns möjlighet. Undervisning-
en i brandskydd på SFI-kurserna står 
Malek och Feras för och de har själva 
översatt brandskyddsinformationen till 
arabiska. När det ska knackas dörr i för-
bundet är de givna i teamet. 

Richard Lindqvist minns när de skulle 
knacka dörr i ett område i Vetlanda och 
Feras istället tog sikte mot områdets 
moské. Det var bönetid och de allra 
flesta hyresgäster befann sig där. 

– I min okunskap sa jag till Feras att 
inte gå dit. ”Vi blir nog inte insläppta 
och så måste man ta av sig skorna”, sa 
jag. Men det behöver jag ju verkligen 
inte berätta för en muslim, säger Ric-
hard med ett skratt. 

Och mycket riktigt. Väl mottagna 
i moskén kunde Feras och Malek nå 
hundratals personer samtidigt med sin 
brandskyddsinformation – på sitt eget 
språk och med ömsesidig kulturell för-
ståelse. 

Den håller knappt ihop längre, Richard Lindqvists egna ordbok med svensk-arabiska 
ord och fraser. 

Foto: Camilla Westemar
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Integrationsarbete + räddningstjänsten = sant?
Jag planerar att skriva fler artiklar om hur räddningstjänsten arbetar med integration 
och inklusion på olika sätt. 

Artikeln om Höglandets trainees i det här numret är ett steg, nu vill jag vill gärna veta 
om och hur ni arbetar i resten av landet.

Kontaktuppgifter till mig finns i början av tidningen.

Nästa nummer kommer ut i juni 2018!

En självklar utveckling 
De tre kollegorna har högt i tak och det 
är rak kommunikation som gäller. Und-
rar man något så frågar man, helt enkelt. 
Richard påpekar att det heter i ditt hus, 
inte på ditt hus. Samtidigt rättar Malek 
och Feras till Richards arabiska uttal. 

– Jag har gått en kvällskurs i arabiska 
men fortsätter lära mig genom Feras 
och Malek, säger Richard. 

För Höglandets Räddningstjänstför-
bund, och förhoppningsvis snart också 
för Räddsam F, är ett aktivt inkluderan-
de arbete den självklara utvecklingen att 
sträva efter. 

– Om 20 procent av vår befolkning 
består av människor från andra kulturer 
så måste vi spegla den sammansättning-
en om vi ska klara vårt uppdrag. Det här 
samarbetet har flera gånger visat vikten 
av kulturell bakgrund och tack vare Ma-
lek och Feras har vi nått ut till grupper 
vi annars aldrig skulle nå på samma sätt. 
Vi hoppas att vårt arbete i Höglandets 
Räddningstjänstförbund ska få efterföl-
jare och att vi kan visa en modell och en 
väg för att nå det målet, genom mentor-
skap och att tänka inkluderande. 

Camilla Westemar

Forts. Med normkritiska ögon...

”Jag hade aldrig 
varit i ett svenskt 
hem innan jag 
var hemma hos dig, 
Richard.

Feras Khoudair, trainee

”Mitt första år 
i Sverige kunde jag 
inte göra annat 
än att spela kort 
och vänta.
Malek Khadem Aljamaa, trainee
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Får jag be om 
ett par minuter av din tid?
Jag har nu skrivit tidningen Brand-

mannen i smått hisnande 20 år. 
Följt en spännande utveckling av 

uppdraget som för mig med ”utanför-
ögon” har gett en öppnare verksamhet 
med breddat uppdrag som gör att ni 
syns mer än på enbart larm. 

Men en sak ser nästan likadan ut som 
för 20 år sedan: kunskapen om vad Sve-
riges Brandmäns Kamratförening är – 
intresseföreningen som ger ut tidningen 
Brandmannen och min uppdragsgivare. 

”Är det fackets tidning eller?”
”Vad gör Kamratföreningen egentli-

gen?”
”Jaha, är min kår medlem – det visste 

jag inte?”

Sverige är långt
Tidningen är jämngammal med un-
dertecknad och jag har med glädje läst 
gamla nummer av tidningen som i sin 
barndom bestod av kopierade A4-sidor 
med gryniga foton eller teckningar. Ar-
tiklar om veteraner blandades med se-
naste nytt på dåtidens teknik – och på-
minner i den delen om dagens tidning. 

Som vanligt vill jag smyga in mitt 
(återkommande) upprop om att få ta del 
av allt som händer ute i räddningstjäns-
terna – stort som smått. Sverige är långt 
och min hemmaredaktion ligger i lilla 
Anderslöv på Söderslätt, en dryg mil på 
Sveriges sydligaste punkt. 

Så jag behöver er helt enkelt! Det går 
bra att skicka in en debattartikel, ett tips 
på en artikel eller ett helt ämnesområde 
som man vill läsa mer om. 

Så kom igen nu – hör av er! Jag vet 
ju att det pågår hur mycket spännande 
som helst runtom i landet, så låt andra 
få veta vad ni gör!

Väck de södra Kamratföreningarna
En andra tanke är att väcka slumrande 
Kamratföreningar till nytt liv. Översty-
relsen består av ordföranden i de sex 
regioner som föreningen är indelad i. 

Historiskt sett har det funnits massor av 
evenemang i Kamratföreningens namn 
– gemensamma studieresor, publika ar-
rangemang som visar upp räddnings-
tjänsten samtidigt som de drar in pengar 
till en föreningskassa, idrottstävlingar 
och mycket annat. Nu är det enbart fyra 
av sex regioner som har någon form av 
verksamhet. 

Skånebrandmännen och Sydöstra 
Sverige för en sovande tillvaro, medan 
de nordliga regionerna ses åtminstone 
ett par gånger om året. 

För det behöver inte vara svårare 
än så. Dessutom sätter inte stadgarna 
några snäva ramar för vad föreningens 
verksamhet ska bestå i, så det är bara att 
slå sina kloka huvuden ihop och klura. 

Som gammal räv i föreningslivet, i allt 
från barnens idrottsklubbar och föräld-
radrivna skola till bostadsrättsförening 
och ridklubb, vet jag att ordet styrelse-
uppdrag ofta inte får folk med iver räcka 
upp handenm direkt. 

Snarare tvärtom. ”Oj – en massa jobb, 
har man gett fingret så tar de handen.”

Men det behöver verkligen inte vara 
betungande. En styrelse formar verk-
samheten tillsammans med intresserade 
kollegor i distriktet – allt utifrån ambi-
tionsnivå. 

Dessutom finns - som grädde på mo-
set - den nya medlemsförsäkring som vi 
presenterar i början av tidningen.

Så hur går vi vidare
Det här väckte säkert lite frågor:

Hur vet jag om min station/kår är medlem?
Svar: Eftersom de två sydligaste regi-

onerna inte har fungerande verksamhet 
så är ni det troligen inte. Men kolla med 
den egna räddningstjänsten – ibland har 
arbetsgivaren stått för avgiften som är 
på 10 kronor per anställd och år.

Vi är en station i Skåne som vill försöka 
dra igång lite verksamhet i distriktet – hur gör 
vi?

Svar: Enklast är att i ett första steg 
kontakta någon i det egna distriktet, el-
ler någon av de andra ordförandena i 
Sverige. Deras kontaktuppgifter finns 
på nästs sista sidan i varje tidning. 

Ni andra kontaktar det distrikt er sta-
tion/kår tillhör, se karta, för att veta 
mer om vilken verksamhet som finns. 

Camilla Westemar
Redaktör
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Hur många gånger har inte brandmän och befäl släpat 
runt på otympliga handbrandsläckare för att göra en 
första insats? Finns det verkligen inget sätt att göra den 
enklare att få med sig?

De frågorna ställde sig brandman Vik-
tor Paulsson från Karlshamn för ett och 
ett halvt år sedan. Nu finns Släckväskan 
– ett alternativ som ger bättre ergonomi 
och fria händer.

För fria händer 
– Min första tanke med Släckväskan 
var att ge främst våra befäl fria händer. 
Medan de gör sin ”obbo” hinner minu-
terna gå och med en handbrandsläckare 
kan de kanske göra en första, snabb in-
sats. Men då ska det vara enkelt och inte 
kräva att du drar runt på en drygt 15 kilo 
tung släckare om det inte är nödvändigt, 
förklarar Viktor Paulsson tanken bak-

om sin produkt. 
Förutom för befäl i Viktors egen 

heltidsstyrka, är väskan ett bra komple-
ment på de allt fler Fip-fordonen. En 
första insatsperson har flera val att göra 
på olycksplatsen och med Släckväskan 
blir det en prioritering mindre att göra.

– ”Fipparna” behöver kanske både 
prata i radio och använda värmekame-
ran när de kommer fram – då finns det 
inte händer lediga till en släckare. Men 
med handbrandsläckaren på ryggen 
kan de prata med ankommande styrkor, 
skanna och har samtidigt möjlighet att 
göra en mindre släckinsats – utan att 
förlora tid på att de måste ta sig tillbaka 

till bilen och en släckare, säger Viktor 
Paulsson. 

Prioriteras annars bort
– En handbrandsläckare kan vi brand-
män också göra snabba insatser med. 
Men förutsättningen är ju förstås att vi 
tar den med oss direkt och inte lämnar 
den i bilen för att prioritera annat. Om 
man tänker sig en trafikolycka där bilen 
glidit ner för en slänt och det är lite klu-
rigt att ta sig ner – i det skedet blir nog 
släckaren kvar i bilen. 

Med händerna fria 
att göra en första insats

Viktor Pauls-
sons Släckväska 
underlättar en 
första insats med 
handbrand-
släckare. Två fria 
händer att klättra 
på stege, eller för 
en första insats-
person framme på 
olycksplats före 
styrkan.

Foto: 
Jonas Gustafsson
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– Men med släckaren på ryggen har jag 
händerna fria att ta mig ner och får ut-
rustningen med mig direkt – snabbt, en-
kelt och säkert. Och ergonomiskt. 

Viktor började skissa på sin prototyp 
sensommaren 2016, fortfarande med 
funderingen på varför ingen gjort något 
tidigare. En förhållandevis enkel pro-
dukt som inte kräver utbildning för att 
användas och som kan vara direkt avgö-
rande för en insats. Och som sparar på 
personalens ryggar. 

Nu finns den ryggsäckslika väskan 
klar i två storlekar; för 6 och 12 kilos 
handbrandsläckare. 

Breddat intesse
Väskan fungerar för de vanligast före-
kommande handbrandsläckarna och all 
information om släckaren är väl synlig, 
också när den sätts i väskan. I en redan 
välfylld släck-, befäls- eller Fip-bil tar 
den bara marginellt mer plats på släcka-
rens vanliga plats. 

Intresset för Släckväskan i offentliga 
miljöer har också väckts och den lär 
snart vara synlig utanför brandstatio-
nerna. 

– Det var inte en användning jag tänk-
te på i första hand, men för allmänheten 

underlättar den verkligen. Dessutom 
behövs inga kompletteringar, eftersom 
väskan fungerar att hänga på befintliga 
fästen.

Läs mer på släckväskan.se

Camilla Westemar

Forts. Med händerna fria att...

Släckväskan tar liten plats och går in i de flesta befintliga skåp eller fack.
Foto: Jonas Gustafsson 

Klart med ny chef för MSB
Den 31 januari utsåg regeringen Dan Eliasson till ny 
generaldirektör för MSB. Dan Eliasson kommer närmast 
från uppdraget som rikspolischef. Han har tidigare varit 
generaldirektör för såväl Migrationsverket som Försäk-
ringskassan. 

”I sin roll som rikspolischef  har Dan Eliasson lett myndigheten 
genom såväl flyktingsituationen 2015 som terrordådet 2017. Han 
får nu i uppgift att leda MSB i ett skede när myndigheten kom-
mer att ha en central roll för skydd mot olyckor, krisberedskap och 
återuppbyggnaden av det civila försvaret”, skriver regeringen i ett 
pressmeddelande. 

Dan Eliasson tillträdde tjänsten som MSB:s generaldirektör den 
5 mars. Nuvarande vikarierande generaldirektör Nils Svartz kvar-
står i myndighetsledningen fram till den 1 juni för att stötta i intro-
duktionen i myndigheten.

Dan Eliasson, fd rikspolischef, tillträdde sin nya post som 
generaldirektör för MSB den 5 mars.

Foto: Lars Hedelin
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Skånska räddningschefer kräver 
tillstånd för att hantera och sälja raketer
Växande problem med fyr-
verkerier som skjuts mot både 
byggnader och blåljuspersonal, 
får nu skånska räddningstjänster 
att kräva radikala åtgärder.  I 
ett pressmeddelande kräver de 
tillstånd för såväl försäljning som 
hantering av fyrverkerier och 
smällare. 

– Vi får allt oftare rycka ut med anled-
ning av raketskjutande. Det handlar om 
allt från skolor och idrottshallar till för-
skolor som beskjuts och skadas. Kostna-
derna för reparation av krossade fönster 
och rökskadade lokaler är väldigt stora 
för denna typ av skadegörelse, förklarar 
Christer Ängehov, förbundsdirektör vid 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, iett 
pressmeddelande som även Landskro-
na, Bjuv och Svalövs räddningstjänster 
ställer sig bakom. 

Raketskjutning främst kring jul- och 
nyårshelgerna uppfattas som obehagligt 
och störande för många och orsakar ib-
land också fysiska skador. 

– För räddningstjänstens personal 
har utvecklingen inneburit en radikalt 
försämrad arbetsmiljö. I december har 
många räddningstjänster systematiskt 
blivit attackerade när de ryckt ut för att 

göra sitt jobb och polis har vid flera till-
fällen tillkallas då räddningstjänst och 
väktare blivit beskjutna med fyrverke-
rier och smällare, säger Eva Lövbom, 
räddningschef  vid Räddningstjänsten i 
Landskrona.

Ställer tuffa krav
De skärpta krav som förhoppningsvis 
ska göra uppdragen säkrare är tuffa:

– Åtgärder vi nu ser som nödvändiga 
för att nå en större effekt är dels att pri-

vatpersoner måste ha tillstånd för att 
köpa och inneha fyrverkerier, dels att 
tillstånd ska krävas för all avfyring av 
fyrverkerier oavsett tid på året. I nulä-
get saknas lagstöd för detta, men det är 
vår förhoppning att politiken ska fatta 
de beslut som är nödvändiga, säger Eva 
Lövbom och får medhåll av Christer 
Ängehov. 

(Källa: rsnv.se)

Ny app kan motverka härskartekniker och trakasserier
Forum för Genusvetenskap på Mittuniversitetet håller på att ta fram en app som ska motverka härskartekniker och sexuella 
trakasserier. En prototyp testades under december förra året och planen är att appen kan börja användas inom universitet 
under första halvåret 2018 och sedan förhoppningsvis göras tillgänglig för fler.

Appen ska ge ökad kunskap om härskartekniker men också bidra till att hjälpa utsatta. Appen ska inte ses som ett alter-
nativ till att hantera allvarliga kränkningar, utan som en källa till kunskap om härskartekniker och hur man kan motverka 
dem. Den ger också möjlighet att anonymt lämna statistik. 

En härskarteknik kan beskrivas som olika maktprocesser och metoder som används för att skaffa sig negativ makt över 
andra, till exempel genom osynliggörande, förlöjligande, hot om våld och påförande av skuld och skam.

(Källa: miun.se)



   BRANDMANNEN       

Den nya brandstationen i Skärblacka, tillhörande Räddningstjänsten Östra Götaland, 
har fått ny brandstation, ett stenkast från den gamla. 

Foto: Räddningstjänsten Östra Götaland

BRF kartlägger 
Brandsverige i stor enkät

Efterlängtad brandstation klar i Skärblacka

Hur ser det ut i svensk räddnings-
tjänst idag avseende arbets-
miljö, bemanning och materiel? 
Det ville BRF veta inför framtida 
avtalsförhandlingar. Men de 
uppgifterna visade sig inte var 
så lätta att få fram och BRF satte 
samman en egen enkät. 

– Enkäterna ska bidra till att ge oss den 
bild av brandsverige som idag inte går 
att få. Vi har fått stor uppmärksamhet 

för initiativet, säger Magnus Sjöholm, 
ombudsman i BRF och den som for-
mat den nya avtalskommitté som står 
bakom enkäten. 

Enkäterna vänder sig till samtlig per-
sonal inom räddningstjänsten - såväl 
heltidspersonal som anställda i värn. 
Frågorna rör ämnesområden som ma-
teriel, arbetsmiljö, bemanning och för-
måga. BRF vill ha svar från hela Sverige 
och inte enbart från de egna medlem-
marna. 

– Förhoppningen är att enkätsvaren 
ska täcka in hela landet med alla kom-
muner och kommunförbund som finns. 
Vi kommer sen att återkomma påföl-
jande år för att se hur och om saker för-
ändras ute i Brandsverige. 

Enkäten finns på BRF:s hemsida, 
brandfacket.se. Den ena enkäten vänder 
sig till RiB-anställda och personal vid 
värn, den andra till heltidspersonal. 

Den hade sett sina bästa dagar, 
deltidsstationen i Skärblacka 
utanför Norrköping. Men den 17 
januari kunde personalen flytta 
in i den nybyggda stationen, ett 
stenkast från den gamla och 
senare i vår blir det officiell invig-
ning. 

– Det är som att kliva in i en helt ny 
värld, säger Lars Persson, glad stations-
chef  ibland annat Skärblacka. 

Den nya stationen är arbetsplats för 
en RIB-styrka på 1+4 och ytterligare 
tre brandmän från industriföretaget Bil-
lerud. Lars Persson och hans personal 
har varit med på hela resan, från första 
skiss till färdig brandstation. 

– Vi har fått en fantastisk station som 
är anpassad för vår verksamhet på alla 
sätt. Vi har omklädningsrum för män 
och kvinnor, ljusa och bra gemsamhets-
utrymmen och ett fokus på en ren ar-
betsmiljö. 

– Det finns ett tydligt flöde på statio-
nen, en uppdelning i ren och smutsig del 
precis i enlighet med Friska brandmän-
konceptet. Dessutom har vi det största 
och finaste gymmet i hela förbundet, 
avslutar Lars Persson. 
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Var är alla spännande reportage?
Nej, det händer inte bara saker i de stora räddningstjänsterna - det vet jag. Problemet är att hitta de små och intressanta 
reportagen . Jag behöver er hjälp där ute i landet. Det behöver inte vara en ny robot som den i Södertörn. Inte heller en 
ny brandstation för miljontals kronor. Hör av er om en udda lösning, en bra insats, en annorlunda rekrytering - tillsam-
mans kommer vi fram till hur vi berättar det för kollegorna i landet. 
/Camilla

Räddningstjänsten i Oskarshamn 
har under flera år arbetat med 
att ta fram ett utbildningsmate-
rial avseende metod vid brand i 
fordon med alternativa bränslen. 

Samtlig personal har utbildats under 
hösten 2017 och efterfrågan från andra 
räddningstjänster har varit stor. 

Den egna internutbildningen har nu 
kompletterats med en handbok som 
tillsammans med ett bildspel visar Os-
karshamns metoder och kan anävndas 
av andra räddningstjänster. 

Samtidigt uppmuntrar Oskarshamn 
kollegor i andra räddningstjänster att 

bidra med ytterligare förbättringar och 
erfarenheter. 

Materialet har tagits fram med hjälp 
från bland annat CTIF, MSB, Rädd-
ningstjänsten Storgöteborg samt ener-
gigas.se.

Räddningstjänster anslutna till Utkiken 
hittar materialet där, annars kontakta 
Oskarshamn enl nedan. 

Martin Arvidsson 
martin.arvidsson@oskarshamn.se
Johannes Strömberg
johannes.stromberg@oskarshamn.se

MSB rekommenderar fortsatt användning av 
varningsanordning X6 för räddningstjänsten

I december kom en förändring i vägmärkesförordningen och det nya vägmärket A41 ”Varning för olycka” presenterades. 
MSB rekommenderar räddningstjänsten att istället fortsätta använda X6 Särskild varningsanordning, som beskrivs i 
vägledningen Säkerhet i vägtrafikmiljö.

Den nya skylten A42 är tänkt att användas av Trafikverket på så kallade VMS-skyltar och lysande vägmärken. 

Oskarshamn presenterar utbildningsmaterial 
för insats mot fordon med alternativa bränslen

Foto: Shutterstock
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Mora kommun storsatsar 
på äldresäkerhet
I Mora stod man inför en revide-
ring av handlingsprogrammet 
och den riskanalys som föregick 
arbetet var solklar: befolkningen 
blir allt äldre, området är rela-
tivt glesbebyggt och äldre är 
överrepresenterade i nationell 
dödsbrandsstatistik. Omräknat i 
behov av räddningsresurser be-
tyder det snabbt hjälpbehov för 
en stor grupp medborgare. 

De slutsatserna betyder i sin tur en ope-
rativ modifiering till en stor rökdykaror-
ganisation på 90 sekunder.

Så långt riskanalysen för kommunen. 
Men verkligheten ser annorlunda ut.

– Vi har alltid en egen styrka på 90 sek-
under. Sedan förstärks den efter hand 
vid en insats och fler rökdykare finns då 
att tillgå. Därför vände vi på tankarna i 
vår riskanalys och började titta på vad vi 
kan göra för att ytterligare förbättra den 
förebyggande sidan, säger Peter Bäcke, 
ställföreträdande räddningschef  i Mora.  

Hamnade hos rätt person
Resultatet blev en kontakt med kom-
munens socialförvaltning, den förvalt-
ning som har närmast kontakt med de 
äldre genom bland annat hemtjänst och 
trygghetslarm. 

– Jag hade tur och hamnade hos rätt 
person direkt och i höstas började vi 
göra hembesök hos brukare i kom-
munen, tillsammans med hemtjänstens 
personal. Tillsammans gick vi igenom 
brandskyddet och kollade bland annat 
att det fanns fungerande brandvarnare. 
De som inte hade brandvarnare fick en 
monterad av oss direkt, berättar Peter 
Bäcke.

Så många som tre av fyra hushåll vi-
sade sig sakna fungerande brandvarnare 
och fick antingen batterierna utbytta el-
ler en brandvarnare monterad direkt av 
räddningstjänsten. 

– Då ställde vi oss frågan: Räcker det 

här verkligen? Är tidig varning tillräck-
ligt? Omkring hälften av de här perso-
nerna bedöms inte kunna evakuera på 
egen hand – även om de har fungerande 
brandvarnare, säger Peter Bäcke. 

500 nya rökdetektorer
Lösningen blev att ta det hela ett steg 
längre genom att koppla en rökdetektor 
till trygghetslarmet. Befintlig trygghets-
central tar emot larmet när en rökdetek-
tor löser ut, kopplar det direkt till SOS 
Alarm som i sin tur larmar räddnings-
tjänsten. 

– Nu får vi så tidigt varsel vi kan. 
Tidigare kunde den mottagande trygg-
hetcentralen bara kontakta hemtjänsten 
– nu larmas vi samtidigt och vinner dyr-
bar tid, säger Peter Bäcke. 

I dagsläget har socialförvaltningen 
köpt in rökdetektorer till 500 brukare 

som har trygghetslarm och montering-
en pågår i kommunen. Alla som köper 
nya trygghetslarm får detektorn på kö-
pet.  

Camilla Westemar

Fakta:
2017 blev ett mörkt år för dödsbrands-
statistiken. Siffran är den högsta på sju 
år – 113 personer – enligt preliminär 
statistik från MSB. Äldre personer är 
kraftig överrepresenterade i statistiken.

Siffrorna visar att hela 42 procent 
av de omkomna var över 65 år. Många 
hade varit ensamma i sin bostad och 
vare sig kunnat släcka på egen hand, el-
ler sätta sig i säkerhet. 

Brandinspektör Henrik Johnsson och Veronica Hedh från hemtjänsten är två av dem 
som gör hembesök hos äldre i Mora kommun. 

Foto: Räddningstjänsten Mora



     BRANDMANNEN        

Stor uppslutning kring angeläget ämne

Ökat fokus på normkritik 
på instruktörsutbildning
I kölvattnet av #metoo i svensk 
räddningstjänst, har MSB kom-
pletterat instruktörsutbildningen 
för Grundutbildning för rädd-
ningstjänstpersonal i beredskap 
(Grib) med fokus på normkritik, 
mångfald och jämställdhet. 

27 instruktörer från de orter som kom-
mer genomföra Grib-utbildningen får 
en instruktörsutbildning, för att i sitt 
uppdrag föra ut ett enhetligt budskap 
till alla blivande brandmän på grundut-
bildningen.

Når ut genom instruktörer
Normer och värderingar som följer med 
ut i ett framtida uppdrag som brand-
man, formas redan under utbildningen. 
Inte minst genom instruktörernas syn 
på vilka normer som ska råda på jobbet. 
Med det i åtanke fick instruktörs- och 
handledarutbildningarna ett fördjupat 
inslag av jämställdhet, mångfald och 

normkritik kopplat till det, med start 
redan för den första omgången instruk-
törer. 

– Vi vill tydligt få ut vår värdegrund 
i utbildningarna, genom våra instruktö-
rer och blivande handledare, det är en 
kvalitetsfråga. Utbildningen är system-
påverkande och genom att vara tydliga 
med vår värdegrund kan vi också ut den 
på arbetsplatserna, säger Maria Karls-
son Öhman, kursutvecklare på MSB.

Efter uppmärksamheten kring #me-
too handlar det nu om att gå från ord till 
handling, att se ett verkligt genomslag 
i det dagliga arbetet på räddningstjäns-
terna. 

– Vi måste bli konkreta och ge de 
studerande, i det här fallet de blivande 
instruktörerna, verktyg som går att an-
vända i vardagen, annars kommer vi 
inte att se några förändringar. 

Identifiera lärtillfällen 
Och konkret är det just nu, när de bli-

vande instruktörerna är hemma under 
distansdelen av instruktörsutbildning-
en. I uppgift har de att bland annat se 
närmare på hur inkludering och normer 
fungerar i olika situationer.

– Det kan handla om att identifiera 
lärtillfällen där inkluderingen misslyck-
ats eller fungerat bra och komma med 
förslag på hur man kunnat göra istället, 
vid de tillfällen det inte fungerat, förkla-
rar Maria Karlsson Öhman.

Grib ska genomföras i åtta regioner 
i Sverige, två av utbildningsplatserna är 
Revinge och Sandö där de första utbild-
ningarna började i januari. Grib startar 
på ytterligare sex platser i maj 2018. Ut-
bildade instruktörer kommer därmed 
bedriva utbildningen i Kalmar, Luleå, 
Borlänge, Växjö, Rosersberg samt Bor-
ås.

Camilla Westemar

Med kort varsel kallade Fören-
ingen Sveriges Brandbefäl, SBB, 
till en angelägen seminariedag 
i Linköping den 5 februari, på 
temat sexism och sexuella tra-
kasserier. Intresset och uppslut-
ningen av 120 personer visar att 
ämnet står högt på agendan för 
landets befäl. 

Ulf  Lago, ordförande i SBB – varför tog ni 
det här snabba initiativet?
– Jag läste vittnesmålen i #larmetgar 
och förfasades över vad som händer i 
räddningstjänsten – särskilt när jag läser 
om befäl som är direkt inblandade el-
ler som inte vågar ta aktiv ställning och 

säga ifrån. Vi som förening måste göra 
vad vi kan för att ge våra medlemmar 
råg i ryggen att sätta ner foten och säga 
stopp. 

Vad ville ni förmedla med er seminariedag?
– Vi ville dels ge kunskap och erfaren-
heter från både egna verksamheter som 
MSB, SKL och räddningstjänster, men 
också ge goda exempel från andra aktö-
rer - bland annat scouterna och Svenska 
kyrkan som jobbar aktivt med de här 
frågorna. 

Jag är övertygad om att det redan 
finns kunskap och verktygen hos de all-
ra flesta räddningstjänster – det handlar 
mer om att ha modet att ta ställning, det 

hoppas vi ha förmedlat under semina-
riet. 

Hur får man då som befäl modet och styrkan 
att vara den som säger ifrån och visar vilka 
beteenden som inte är acceptabla?
– I första hand handlar det nog om att 
känna att man inte står där själv utan 
har stöd av kollegor på arbetsplatsen, 
inte minst chefer. Att ensam vara den 
som driver arbetet mot sexism och tra-
kasserier kan vara tungt. 

Camilla Westemar
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Blåljusutredningen föreslår lagändring:

Straffbart att 
angripa blåljuspersonal 

Idag är det straffbart att kasta sten mot polis 
under utryckning. Nu föreslås också hot och 
våld mot andra blåljusgrupper, till exempel 
brandmän, bli straffbart och därmed förtyd-
liga brottets allvar. 

Det nya brottet - blåljussabotage - föreslås 
därför införas i brottsbalken. Brottet gör det 
straffbart att angripa eller störa polis, rädd-
ningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt 
som hindrar eller försenar deras arbete.

Straffet föreslås bli upp till fyra års fängelse 
och i grova fall upp till livstids fängelse.  

Utredningen föreslår även:

•	 Att det lägsta straffet för grovt våld eller 
hot mot tjänsteman höjs från fängelse i 
sex månader till fängelse i ett år och att 
det högsta straffet höjs från fängelse i fyra 
år till fängelse i sex år.

•	 Att en ny bestämmelse förs in i brotts-
balken som innebär att domstolen ska se 
särskilt strängt på fall där någon med våld 
eller hot har angripit en annan person på 
grund av dennes arbete.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 
januari 2019. Betänkandet ska nu gå ut på re-
miss.

Blåljusutredningen tillsattes av regeringen i 
december 2016. Den leds av riksåklagaren 
Anders Perklev. Utredningens uppdrag har 

varit att överväga och föreslå de ändringar 
som behövs för ett modernt straffrättsligt 
skydd för blåljuspersonal och andra samhälls-
nyttiga funktioner.

Utredningen fortsätter nu sitt arbete, bland 
annat med att kartlägga domstolsavgöranden 
som gäller polismäns rätt till ersättning vid all-
varlig kränkning och föreslå de åtgärder som 
behövs för att säkerställa deras rätt till ersätt-
ning.

(Källa: Riksdagen)

Den 17 januari överlämnade Blåljusutredningen, ledd 
av riksåklagare Anders Perklev, sitt delbetänkande till 
justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. I betän-
kandet föreslås bland annat att ett nytt brott införs - 
blåljussabotage. 
Det gör det straffbart att angripa eller hindra till exem-
pel räddningstjänstpersonal att utföra sitt uppdrag. 
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Förslag från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket:

Räddningstjänstpersonal kan få 
möjlighet att ge naloxonläkemedel

Storstockholm en 
av 112-pristagarna
Torsdagen den 8 februari mottog Storstock-
holms brandförsvar, Polisen, ambulansen och 
ett antal andra aktörer 112-priset som årligen 
delas ut av SOS Alarm. 112-priset tilldelas 
organisationer som har arbetat nära tillsam-
mans i en akut situation.

Storstockholms	brandförsvar	fick	priset	för	insatsen	
vid	terrorattentatet	på	Drottninggatan	2017	då	flera	
blåljusorganisationer, väktare, läkare och frivilliga 
hjälptes åt att hjälpa skadade och rädda liv. 

Motiveringen till priset lyder ”112-priset 2018 till-
delas samtliga professionella aktörer som gjorde en 
insats vid terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 
den 7 april. Insatsen präglades av en fantastisk samver-
kan, men också av medmänsklighet och en genuin vilja 
att hjälpa till utöver det som krävs i tjänsten.”

– Det känns bra att vi uppmärksammas för arbetet 
i samband med terrordådet. Vår personal gjorde ett 
fantastiskt arbete och de är värda all uppmärksamhet, 
sa brandingenjör Pontus Bjuring Gerlich vid prisutdel-
ningen.

(Källa: Storstockholms brandförsvar)

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit fram 
en ny isbrytare som kan avändas för events och lik-
nande sammanhang. Förbundets ”Risktest” bygger 
på att besökaren snabbt knappar in några upp-
gifter på en läsplatta eller smartphone, till exempel 
ålder, bostadstyp, kön och civilstånd.

Därefter får hen fram ett resultat som säger vad man främst 
bör tänka på vad gäller brandsäkerhet i hemmet. Därefter kan 
en av räddningstjänstens handläggare på plats berätta mer. 
Resultatet	bygger	helt	på	verifierad	statistik.

– Vi testade detta för första gången på öppet hus i Ängel-
holm med gott resultat, vilket är mycket glädjande. Det bär 
mig emot att i onödan plocka fram till exempel karameller 
och massa plastgiveaways på events. Jag tycker inte det är ett 
hållbart tänk.

– Jag tror på kvalitativ dialog som gör skillnad. Det känns 
bra	 att	 mina	 högkvalificerade	 kollegor	 får	 ett	 verktyg	 som	
verkligen gör reell nytta i deras arbete på events, säger kom-
munikationsstrateg Magnus Mosén i ett pressmeddelande.

Satsningen är ett steg mot en hållbarare räddningstjänst, 
ett arbete som bland annat innebär en översyn av kommuni-
kationsarbetet	 -	mot	fler	digitala	 lösningar	med	kvalitet	och	
kunskapsbaserad dialog. 

(Källa: Räddningstjänsten Skåne Nordväst)

Digitalt risktest 
led i hållbarhetsarbete

Naloxon är ett motgift mot bland annat hero-
inöverdoser och är sedan 40 år en väletablerad 
behandlingsmetod inom sjukvården. För att öka 
tillgängligheten till läkemedlet och på det sättet 
minska dödligheten, föreslår Socialstyrelsen och 
Läkemedelsverket bland annat att räddningstjäns-
ten ska få möjlighet att ge läkemedlet i väntan på 
ambulans. Utredningen lämnades till regeringen 
den 10 januari. 

Vid en överdos av heroin och andra så kallade opioder, slutar 
kroppen att andas. Läkemedlet Naloxon motverkar vad som 

kallas andningsdepression. I utredningen föreslås att rädd-
ningstjänsten ska få möjlighet att ge läkemedlet i väntan på 
ambulans. 
I	Sverige	finns	sedan	tidigare	ett	tillgängligt	naloxonläkeme-

del för användning utanför hälso- och sjukvården i form av 
en förfylld spruta som ges i muskeln. I november 2017 blev 
också en nässpray av naloxon godkänd för marknadsföring 
i	Sverige	och	EU	men	den	finns	 i	dagsläget	 inte	 tillgänglig	 i	
Sverige. 

(Källa: Läkemedelsverket)
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Terrordådet på Drottninggatan 
- en helt ny verklighet

Terrordådet på  Drottninggatan för snart ett år sedan satte Storstockholms brandförsvars personal på hårda prov. Redan före atten-
tatet den 7 april hade Storstockholms brandförsvar infört nya rutiner avseende insatser vid pågående dödligt våld.

Foto: Shutterstock

Den 7 april 2017 inträffade at-
tacken på Drottninggatan i 
Stockholm, där fem personer 
miste livet och ett stort antal ska-
dades. För Storstockholms brand-
försvar blev det en insats av ett 
slag man aldrig förr sett och med 
förutsättningar helt olika andra 
tidigare uppdrag. 
Peter Arnevall och Svante Borg 
från Storstockholms brandförsvar 
gav åhörarna på Brandbeälsmö-
tet en tillbakablick och avslu-
tade med en titt i framtiden. 

Ord som risker, zonindelning och 
akutsjukvård återkommer ofta när Pe-
ter Arnevall tar åhörarna ett knappt år 
tillbaka i tiden. Vad som började med 
ett till synes vanligt larm till en adress 
visade sig vara något helt annat. En 750 
meter lång skadeplats, enheter från fem 
stationer placerade med 150 meters 
mellanrum och svårigheter med radio-
kommunikation satte räddningstjänsten 
på svåra prov. 

– Personalen tog risker som var legi-
tima i den situationen och de kommer 
göra det igen, säger Peter Arnevall. 

Efter insatsen har Försvarshögskolan 
utvärderat insatsen. Polisen och läns-
styrelsen är klara med sina utredningar 
och MSB:s pågår. Både Svante Borg 
och Peter Arnevall betonar vikten av 
att förbereda räddningstjänsten för den 
här typen av uppdrag, både mentalt och 
i insatsplanering. Och i samverkan med 
andra aktörer.

–  Men låt inte händelsen på Drott-
ninggatan vara dimensionerande - nästa 
gång händer det något annat, säger Pe-
ter Arnevall. 
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Övning Wargvinter satte 
förmågan på hårda prov

Med start i backspegeln redogjorde förbundsdirektör Svante 
Borg för Storstockholms brandförvars mångåriga arbete med 
att förbereda personalen för masscenarion med pågående 
dödligt våld. 

Redan 2015 efterlyste Stockholm och Göteborg en nationell samling på 
området och uppvaktade bland annat MSB. Ett år senare kom inbjudan till 
Paris för att ta del av internationella erfarenheter och behovet av föränd-
ring på hemmaplan blev tydligt. Sedan kom arbetet igång på allvar.

– Vår inställning var att forma vårt koncept utifrån polisens - vi måste 
anpassa oss efter det som redan finns, säger Svante Borg. 

Samtidigt utbildades all operativ personal i akut omhändertagande och 
utrustades med torniqueter. Ett stort antal övningar tillsammans med po-
lisen, ledde senare fram till den stora övning som fick namnet Wargvinter 
- nu med uppslutning även från landstinget. Totalt 400 medverkande, varav 
200 markörer, deltog i övningen i december 2017. 

Nu arbetar Sbff  med att slutföra en film om sitt arbetssätt och tillsam-
mans med den finns skrivet material att tillgå, tillgängligt för andra rädd-
ningstjänster. 

–  Våra erfarenheter tillsammans med MSB:s kommande vägledning är 
ett gott stöd. Jag uppmanar er att börja det här arbetet nu.
Foto: Jonas Nyström, Sbff
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Köpenhamns förberedelser för särskilda händelser

Specialenheter för offensiv insats

Forskningsprojekt tar fram simuleingsmodell 
för räddningsinsats efter terrorattack
För att klara räddningsinsatser 
vid terrorattacker behövs såväl 
övning som mental förberedelse. 

Det är ett forskningsprojekt vid Ka-
rolinska institutet i Stockholm ska vi-
dareutveckla en simuleingsmodell och 
anpassa den efter svenska förhållanden. 
Målet är att skapa en modell för övning 

utifrån flera skadetyper och som sätter 
samverkan på prov. Genom modellen 
går det sedan att mäta effekterna av för-
ändringar av metod och resurser. 

Den internationella modell som pro-
jektet utgår ifrån kompletteras med yt-
terligare scenarier förutom terrorbomb-
ningar, bland annat masskutningar mot 
civila, scenarier med stort antal bränn-

skadade samt attacker med kemiska 
substanser. Modellen ska presenteras i 
april i år. 

MSB arbetar samtidigt med en natio-
nell vägledning för insatser vid pågåen-
de dödligt våld, i samarbete med  bland 
annat Storstockholms brandförsvar och 
Räddningstjänsten Storgöteborg. 

– Ni tänkte lite danskt, det måste 
man  göra. 
Det sa Magnus Mattsson från 
Köpenhamns brandväsen och 
syftade på Storstockholms 
brandförsvars  beslut att köpa 
personliga tourniqueter - innan 
de var i allmänt bruk i räddnings-
tjänsten.

Magnus Mattsson arbetar idag nästan 
uteslutande med brandväsendets insat-
ser vid terrorhandlingar av olika slag, 
i nära samarbete med polisen och den 
danska motsvarigheten till nationella in-
satsstyrkan. 

Historiskt har Danmark lång erfaren-
het av insatser av den här typen.

– Vi är vana att arbeta nära polisen 
och i osäkra miljöer efter upploppen i 
området N ørrebro under 90-talet, se-
dan efter attackerna i samband med 
Muhammed-teckningarna, förklarar 
Magnus Mattsson.

Efter norsk modell
Arbetsmetoderna har omvärderats flera 
gånger, men tankar som följt med hela 
tiden är just samarbetet med polisen och 
de offensiva insatserna. Under 2013 ko-
pierade danskarna det norska konceptet 
PLIVO och kallade det SIKS - Särskilda 
insatser i kritiska situationer. 

–  Nu kan vi det här, var vår tanke 

den gången. Men då kom attentatet mot 
Lars Vilks under ett seminarium i april 
2015 och vi fick tänka om en gång till.

Insatsen den gången visade att de 
snabba livräddande insatserna inte 
fungerade och SIKS-konceptet fick 
slipas ytterligare. Examensprovet med 
en omfattande övning visade senare att 
den första livräddande insatsen vid en 
skjutning på universitetsområdet tog 90 
minuter.

– Varför - undrar man? Vår analys var 
att vi måste tänka snabb ordergivning 
och offensiv insats. Det går inte att sam-
las för att skapa gemensam lägesbild - 
på den tiden hann våra markörer frysa 

ihjäl istället, säger Magnus Mattsson. 
– Vi lärde oss också att vårt traditio-

nella zonsystem var för låst och att en 
snabb insats kräver självorganisering  - 
det är i fordonet de snabba besluten kan 
tas. 

– Idag har vi två SIKS-team med 1+4, 
två stationer som har specialutrsutning 
för masskadesituationer och First re-
sponders, små flexibla fordon med mo-
bil utrustning i små väskor. Vi jobbar 
efter ett antal taktiska principer utifrån 
polisens system, vi har lärt oss deras 
språk. Om vi gör en gemensam opera-
tion går vi in under polisens ledning. 

Teori och verk-
lighet stäm-
mer inte alltid 
överens, här 
illustrerat med 
en 2,5-årings 
teckning. Den 
framtagna 
terrorplanen, 
innan atten-
tatet mot Lars 
Vilks 2015, fick 
ett helt annat 
utseende den 
dagen.
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Nytt europeiskt utbyte
kring terrorhot

Den 1 mars presenterades den 
årliga 112-rapporten från SOS 
Alarm, som bland annat visade 
att svarstiden kortats med 2 sek-
under under 2017, vilket motsva-
rar nästan 14 procent. Samtidigt 
ökade antalet nödsamtal med 
drygt 17 000. 

– Att väntetiden på 112 nu minskar är 
ett kvitto på att det utvecklingsarbete 
vi genomför ger tydligt resultat. Un-
der året har vi utbildat medarbetare, 
förbättrat effektiviteten i samtalen så 
att hjälpen larmas ut snabbare och för-
stärkt ledarskapet på våra SOS-centraler 
runt om i landet. Totalt sett gör detta att 

hjälpen når fram snabbare till den som 
ringer oss i en nödsituation, säger Ma-
ria Khorsand, VD vid SOS Alarm, i ett 
pressmeddelande.

Infört positionering via webblänk
Rapporten visar också att antalet nöd-
samtal till 112 från mobiltelefoner fort-
sätter öka. Andelen är nu uppe i 85 
procent. Det innebär att SOS Alarm i 
allt fler fall inte får en exakt position för 
hjälpsökande, vilket är fallet från fasta 
telefoner, utan enbart en yta baserad på 
närmaste mobilmast. 

Ytterligare en följd av mobilsamtalen 
till 112 är att det kommer fler samtal i 
varje ärenden. Det kräver resurser men 

ger samtidigt mer information till ope-
ratören. 

– Skulle vi få en mer exakt positione-
ring från den som ringer, skulle vi po-
tentiellt sett kunna spara 40 sekunder i 
varje larmsamtal, säger Maria Khorsand.

Under året har SOS Alarm infört po-
sitionering via webblänk, vilket innebär 
att operatören kan skicka en länk till 
hjälpsökande iPhone för att inhämta 
samtycke för en exakt positionering. 
Frågan om automatisk positionering vid 
nödsamtal påverkas av två EU-direktiv 
som kommer mot slutet av året.

(Källa: SOS Alarm)

Svarstiden på 112-samtal minskade 
med två sekunder under förra året

På initiativ av Holland och Bel-
gien har ett tiotal europeiska län-
der, där ibland Sverige, inlett ett 
internationellt erfarenhetsutbyte 
kring terrorhot och insatser med 
pågående dödligt våld. 

I det internationella samarbetet ingår 
även bland andra FEU*, en europeisk 
paraplyorganisation för brandbefäl. 
Gruppen har haft två sessioner, med 
start i höstas. 

– Vi  kan inte enbart skaffa lärdomar 
utifrån inträffade händelser på hem-
maplan utan måste lära av varandra 
internationellt. Vi har börjat med att 
kartlägga respektive lands räddnings-
tjänsts uppgift och  organisation. Sedan 
har vi tittat vidare på bland annat sam-
verkansaspekterna mellan blåljusverk-
samheterna, på ledningsstruktur och 
koordinering av insatser, berättar Per 
Björkman.

Med i tanken finns hela tiden de vitt 
skilda förutsättningarna i de deltagande 
länderna. 

För trots att det är europeiska länder 
står vi med helt olika förutsättningar; 
enhetsstater som Sverige och förbunds-
stater som Tyskland. En del länder har 
statlig räddningstjänst, andra kommu-
nal.  Civilsamhällets förmåga i övrigt 
skiljer sig också väsentligt mellan en del 
länder. 

– Resultaten och erfarenheterna 
så här långt speglar väl det sysnsätt vi 
har i Sverige; Vi måste ha ett offensivt 
förhållningssätt i särskilda enheter och 
tänka ”tillräckligt säkra” olycksplatser 
istället för våra traditionella zoner, säger 
Per Björkman.

*
FEU - Federation of  European Uni-

on Fire Officer Association.

Det skulle 
komma mer...
... från Brandbefälsmötet i 
det här numret av Brand-
mannen. 
Men eftersom den skånska 
vintern behagade slå till, 
just när konferensen arrang-
erades, blev den resande 
reportern strandsatt. 
Eller rättare sagt insnöad
- på det erkända blåshålet 
Söderslätt.
Här snöar det sällan verti-
kalt och den som inte tar 
rygg på snöplogen som 
kommer två gånger om 
dagen, får vackert stanna 
hemma. 

Hör gärna av er med andra  
tips på artiklar!
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Piteå Räddningstjänsts Idrottsförening anordnade förra året Räddningsloppet. Nu satsar man på att upprepa succén och hoppas nu 
se kollegor utmana varandra. Loppet består av 30 hinder längs en sex kilometer lång bana och genomförs den 2 juni.

Foto: Sissela Höglund

Resultatlistor och anmälningsformulär finns alltid på hemsidan

Hinderlopp med inramning 
av blåljusverksamhet i Piteå
Nu upprepar brandmännen i Piteå förra årets 
succé – Räddningsloppet – och ser gärna fler kolle-
gor i deltagarlistan den 2 juni när det är dags igen. 

Banan har en sträckning på 6 kilometer med möjlighet att välja 
en enklare väg på de tuffaste hindren. Totalt 30 hinder ska 
passeras.

Loppet har tre klasser, så det går att välja utmaning efter for-
men. Tävlingen genomförs antingen individuellt eller i grupp,  
varför inte med den egna skiftgruppen? 

– Vi är väldigt nöjda med förra årets lopp, fick god respons 
och bestämde oss för att köra ett lopp i år också. Förra året 

hade vi 430 startande och i år planerar vi för att kunna ta emot 
550 deltagare 

I samband med loppet finns, liksom förra året, räddnings-
tjänst, ambulans och Kustbevakningen på plats för att infor-
mera om sin verksamhet. 

Anmälan är öppen till den 31 maj, men den som anmäler 
sig före den 1 april får 100 kronor i rabatt på deltagaravgiften.

Läs mer på raddningsloppet.com - här finns också anmäl-
ningsformulär.
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Resultatlistor och anmälningsformulär finns alltid på hemsidan

Karlstad segrare i spelintensivt 
mästerskap i innebandy
Jönköping arrangerade årets 
SM i innebandy i Idrottens hus i 
centrala Jönköping, den 7 de-
cember förra året. Denna gång 
blev det 12 lag som delades in 
i två pooler, så det blev många 
matcher för en del lag. 

Sammanlagt spelades 34 
matcher under dagen.

Ett stort tack till Jönköping för ett 
mycket bra arrangemang och 
stort tack till Johan Eriksson och 
Adam Lomstad för ett perfekt 
planerat och genomfört arrang-
emang.
Ett stort grattis til Karlstad som tog 
hem guldet och som tack kom-
mer de att arrangera SM 2018.

Överst från 
vänster: Mattias 
Swartz, Johan 
Meijer, Rickard 
Karlsson, Oscar 
Rosén, Daniel 
Ronacher och 
Ida Nilsson.
Nedre raden 
från vänster: 
Adam Svärd, 
Joakim Dege-
ryd, Stephan 
Swartz och Linus 
Emilsson.
Liggande:
Henrik Nygren

RESULTAT  
Brand-SM innebandy 2017

Grupp A:
Storstockholm 12 poäng
Bergslagen   8 poäng
Borås   5 poäng
Storgöteborg   4 poäng
Ystad   1 poäng
Rimbo   0 poäng

Grupp B:
Karlstad 10 poäng
Jönköping   8 poäng
Farsta   4 poäng
Höglandet   4 poäng
Oskarshamn   2 poäng
Brännkyrka   0 poäng 

Semifinaler:

Storstockholm - Jönköping 3 -4
Karlstad - Bergslagen 2 -1

Bronsmatch:

Storstockholm - Bergslagen  0 -1 efter straffar

Final:

Jönköping - Karlstad 1 - 2 efter förlängning
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Kom i håg att anmäla er
till vårens SM-tävlingar!

Brand-SM 2018
•	 Glöm inte att anmäla lag till fotbollen senast 16 april! 
•	 Handboll        Eskilstuna 26 april (se ovan)
•	 Hinderbana OCR      Stockholm 28 april 
•	 Halvamarathon       Göteborg 19 maj
•	 Triathlon        Tjörn 25 augusti
•	 Golf        Nyköping 28-30 augusti
•	 X-Firegames       Enköping 1 september
•	 Cykel         Örebro 11-12 september  

 

Resultatlistor och anmälningsformulär finns alltid på hemsidan

Välkommen till Eskilstuna 
och SM i handboll
- det går fortfarande att anmäla sig!

Arrangörer
- var är ni?
Ska vi kunna arrangera SM 
i nya och gamla sporter så 
behövs arrangörer. Gå in på 
hemsidan och kolla i kalen-
dern om din räddningstänst 
kan stå som värd.

Ni får självklart stöd från sty-
relsen och tidigare arrangö-
rer, så ta chansen att bjuda in 
kollegor till er räddningstjänst.

Ansvariga i styrelsen hittar du 
under fliken ”Om SBRIF/Styrel-
sen”

När?
Torsdag 26 april 2018

Var?
Stiga Sports Arena i Eskilstuna

Som tidigare år genomförs Brand-SM i 
handboll under en endagsturnering där 
alla möter alla. Matchtid beror på antal 
deltagande lag men brukar vara 2x15 
minuter eller 2x20 minuter.
Bankett anordnas på kvällen efter 
matcherna, mer information om den 
när anmälningarna kommit in. 

Kostnad: 
1 300 kronor/lag för hallhyra och do-
maravgifter, kostnad tillkommer för 

lunch och bankett.
Betalas till Brandkårens IF
Bankgiro 5300-6730
Märk betalningen med lagets namn.

Anmälan till:
andreas.eliasson@eskilstuna.se

Sista anmälningsdag 25 mars!



Fire Fighting Drone
DET PERFEKTA HJÄLPMEDLET
för er som jobbar med brandbekämpning

www.brissmans.se   Tel. 035-17 17 90 
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FRISKARE
BRANDMÄN 
MED PPE-WASHER
Wexiödisk har, i nära samarbete med 
Värends Räddningstjänst, utvecklat 
PPE WASHER. 

Diskmaskinen diskar och rengör 
kompletta rökdykarpaket direkt från 
fältet, utan att personalen utsätts 
för stora mängder sotpartiklar. Den 
svensktillverkade maskinen har god 
driftsekonomi, lång livslängd och är 
enkel att installera. 

”Vår utrustning är alltid 
ren vid utryckningar och 
arbetsmiljön är något helt 
annat än vi var vana vid”

Linus Havtorp, Värends Räddningstjänst, Växjö För mer information kontakta:
Ulrik Svanberg, Wexiödisk AB •  0470-771200 •  www.ppewasher.se  

”Det handlar om att prio-
  ritera personalens hälsa.”

KAMRATFÖRENINGARNAS 
STYRELSER

Skåne-
brandmännen

Ordf.
Patrik Andersson
0413/54 05 41
Stehag
V ordf.
Jonas Jönsson
040/34 28 20
Malmö
Sekr
Staffan Winstedt
0431/874 00
Höganäs
Kassör
Vakant
Ledamot
Roger Lindskog
0451/26 80 26
Hässleholm

Sydöstra
Sverige

Ordf.
Ulf Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
V ordf.
Martin Hansson
076/802 47 32
Oskarshamn
Sekr
Lars Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
Kassör
Jan Karlsson
0491/76 40 50
Oskarshamn
Ledamot
Anton Andersson
0480/45 75 10
Kalmar

Mellersta
Sverige

Ordf.
Kent Davidsson
0533/68 17 25
Säffle
V ordf.
Robert Karlsson
0586/636 00
Karlskoga
Sekr
Kent Springare
021-39 82 00
Västerås
Kassör
Patrik Karlsson
0533/68 17 25
Säffle
Ledamot
Patrik Palmqvist
0142/854 00
Mjölby

Södra
Norrland

Ordf.
Per Anders Ekvall
0650/380 11
Hudiksall
V ordf.
Hans Lindahl
0611/105 80
Härnösand
Sekr
Yngve Skoglund
0270/754 56
Söderhamn
Kassör
Nils Hell
0650/190 00
Hudiksvall
Ledamot
Anders Olsson
060/13 58 50
Sundsvall

Västra
Sverige

Ordf.
Thomas Haage
0510/77 17 15
Lidköping
V ordf.
Johan Larsson
0303/996 00
Kungälv
Kassör
Bengt Lundqvist
0515/858 00
Falköping
Ledamot
Per-Gunnar Murenius
0501/633 04
Mariestad

Norra
Norrland

Ordf.
L-I Lampa
0920/45 31 45
Luleå
V ordf.
Thure Johnsson
0910/73 55 63
Skellefteå
Sekr
Christer Lundberg
090/16 22 00
Umeå
Kassör
Hannu Koivumaa
0923/654 50
Ö Norrbotten
Ledamot
Anders Pellberg
0911/69 61 00
Piteå
Suppleant
Petter Fredriksson
0921/623 00
Boden

Vi tillhandahåller produkter och utbildningar inom effektivare släckmetoder även miljöutbildningar

www.brissmans.se 035-17 17 90

SNABBT EFFEKTIVT
SÄKERT

Fire Pro släckgranat
-påverkabranden i tidigt skede

Fire Pro släckgranat är ett FIPverktyg för användning i slutna brinnande objekt. Granaten släcker genom
att kyla ner branden. Beroende på brandens omfattning krävs ibland endast en mindre eftersläckning.
Med släckgranaten kan en räddningsinsats påbörjas flera minuter innan insatsstyrkan är på plats.

Ordf.
Patrik Andersson
0413/54 05 41
Stehag
V ordf.
Jonas Jönsson
040/34 28 20
Malmö
Sekr
Staffan Winstedt
0431/874 00
Höganäs
Kassör
Vakant
Ledamot
Roger Lindskog
0451/26 80 26
Hässleholm

Ordf.
Ulf Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
V ordf.
Martin Hansson
076/802 47 32
Oskarshamn
Sekr
Lars Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
Kassör
Jan Karlsson
0491/76 40 50
Oskarshamn
Ledamot
Anton Andersson
0480/45 75 10
Kalmar

Ordf.
Kent Davidsson
0533/68 17 25
Säffle
V ordf.
Robert Karlsson
0586/636 00
Karlskoga
Sekr
Kent Springare
021-39 82 00
Västerås
Kassör
Patrik Karlsson
0533/68 17 25
Säffle
Ledamot
Patrik Palmqvist
0142/854 00 
Mjölby

Ordf.
Per Anders Ekvall
0650/380 11
Hudiksall
V ordf.
Hans Lindahl
0611/105 80
Härnösand
Sekr
Yngve Skoglund
0270/754 56
Söderhamn
Kassör
Nils Hell
0650/190 00
Hudiksvall
Ledamot
Anders Olsson
060/13 58 50
Sundsvall

Ordf.
L-I Lampa
0920/45 31 45
Luleå
V ordf.
Thure Johnsson
0910/73 55 63
Skellefteå
Sekr
Christer Lundberg
090/16 22 00
Umeå
Kassör
Hannu Koivumaa
0923/654 50
Ö Norrbotten
Suppleant
Petter Fredriksson
0921/623 00
Boden

Ordf.
Thomas Haage
0510/77 17 15
Lidköping
V ordf.
Johan Larsson
0303/996 00
Kungälv
Kassör
Bengt Lundqvist
0515/858 00
Falköping
Ledamot
Per-Gunnar Murenius
0501/633 04
Mariestad

Skåne-
brandmännen

Sydöstra-
Sverige

Mellersta
Sverige

Södra
Norrland

Norra
Norrland

Västra
Sverige

KAMRATFÖRENINGARNAS
STYRELSER
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Skåne-
brandmännen

Ordf.
Patrik Andersson
0413/54 05 41
Stehag
V ordf.
Jonas Jönsson
040/34 28 20
Malmö
Sekr
Staffan Winstedt
0431/874 00
Höganäs
Kassör
Vakant
Ledamot
Roger Lindskog
0451/26 80 26
Hässleholm

Sydöstra
Sverige

Ordf.
Ulf Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
V ordf.
Martin Hansson
076/802 47 32
Oskarshamn
Sekr
Lars Sinnerström
0491/76 40 50
Oskarshamn
Kassör
Jan Karlsson
0491/76 40 50
Oskarshamn
Ledamot
Anton Andersson
0480/45 75 10
Kalmar

Mellersta
Sverige

Ordf.
Kent Davidsson
0533/68 17 22
Säffle
V ordf.
Robert Karlsson
0586/636 00
Karlskoga
Sekr
Kent Springare
021-39 82 00
Västerås
Kassör
Patrik Karlsson
0533/68 17 25
Säffle
Ledamot
Patrik Palmqvist
0142/854 00 
Mjölby

Södra
Norrland

Ordf.
Per Anders Ekvall
0650/380 11
Hudiksvall
V ordf.
Pelle Sjöbom
060/73 58 50
Sundsvall
Sekr
Yngve Skoglund
0270/754 56
Söderhamn
Kassör
Anders Olsson
060/13 58 50
Sundsvall
Ledamot
Tomas Bergqvist
0650/380 11
Hudiksvall

Norra
Norrland

Ordf.
L-I Lampa
0920/45 31 45
Luleå
V ordf.
Petter Fredriksson
0921/623 00
Boden
Sekr
Alexander Lindström
090/16 22 00
Umeå
Kassör
Niklas Östman
0970/551 65
Gällivare

Västra
Sverige

Ordf.
Thomas Haage
0510/77 17 15
Lidköping
V ordf.
Johan Larsson
0303/996 00
Kungälv
Kassör
Bengt Lundqvist
0515/858 00
Falköping
Ledamot
Per-Gunnar Murenius
0501/633 04
Mariestad



MEKANISKA
PRÖVNINGSANSTALTEN

Besiktning av brandlarms-,
sprinkler- och gassläckanläggningar

Huvudkontor:
Månskärsvägen 9, plan 4,

141 75 Kungens Kurva

Telefon:

08-410 102 30

STOCKHOLM   NORRKÖPING   ÖREBRO

KARLSTAD   UMEÅ   SUNDSVALL   LEKSAND


