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Bakgrunden till mitt bidrag är
förändringar inom responssystemen


MSB:s förslag för stärkt trygghet och säkerhet i
samhället både zeitgeist och exempel på omtänkande
 ”Samutnyttja samhällets beredskapsfunktioner…”


”Utveckling och samordning av samhällets räddningstjänst…”



”Lean” responssystem på väg in i stor skala



Intresse för Förstainsatspersoner – vilka är det? (FIA)



Respons i glesbygd driver fram nya sätt att organisera
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Vad jag vill komma fram till


Förstainsatsaktörer är en viktig resurs för trygghet och
räddning som inte utnyttjas – vilket alla förlorar på.



För att samverka med FIA är det centralt för
effektiviteten att var och en ser sin roll och var man
komma in med bidrag i räddningsprocessen.



Samövande bidrar till att tydliggöra hur och med vad FIA
kan komma in i räddningsprocessen för att effektivisera
densamma.
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Lean produktion av räddningstjänst







Ökat fokus på kostnadseffektivitet
Lean ökar kostnadseffektivitet genom att maximera
resursutnyttjande
Överkapacitet och flexibilitet minskar.
Bra för högfrekventa standardolyckor men sämre för
ovanliga ”kosmologiska olyckor som kräver
improvisation.
Viktigt att hitta en balans som man är överens om
genom hela organisationen.
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Var börjar och slutar responssystemet?
Vem gör vad för vem?
Sektor

Kommersiell

Offentlig

Idéell

Privatperson

Kommersiell

Väktare
Bevakning

Falcks
IVPR

CSR-projekt

Trygghetslarm
Sotning
Rörmokare

Offentlig

Kontroll av
brandvägar

Rtj, Polis
Akutsjukvård
m.fl

Brandskyddsföreningen

Hemtjänst

Idéell

SSRS

Röda Korset
SSRS

Säkerhetskrav
Certifieringar i
och mellan
klubbar

SLS
Civ.försv.förb.

Lavinsök

Volontär
Jourer

Hjärtstart

Privatperson
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Förstainsatsaktörer – en brokig skara
Assisterar
utifrån egen
verksamhet

Utför annans
verksamhet

Räddning/
respons som
kärnverksamhet

Inom
räddningssystemet

Falcks

IVPA

Rtj, Polis
Akutsjukvård
SSRS m.fl

I avtal med
räddningssystemet

Brandflyg
Jägare
Bygg/El/VVS

IVPR
IVPP

Fjällräddningen

SLS
Röda Korset
VAPEPA

Insats självhjälp
Typ av FIA

Fristående
organiserad

Bergsguider
LFS-ledare
”Säker skog”

Bergsguider
Orienterings
klubbar

Ski Patrol
Volontärsorg.
Jourer

Fristående
oorganiserad

Grannsamverkan.

Hjärtstart
Lavinsök

Lekmannaingripanden
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Respons i glesbygd - Från funktionell
specialisering till sektorsöverskridande
multifunktionalitet
Profession
Specialist
Generalist

Funktionsspecialisering

Endast en person
kan göra en
specialiserad
funktion

En person kan
utföra flera olika
funktioner

Flera olika
personer kan
utföra funktionen

Flera olika
personer kan
utföra flera olika
funktioner

Multifunktionalitet
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Övning GREGER


Sjöfartsverket, SSRS, KBV, JRCC, privata
operatörer, Friluftsfrämjandet



Massplurr skridskoåkare på havsis utanför Dalarö



Öva flaskhals: Att tillräckligt snabbt få upp PIW ur
vaken för vidare transport/sjukvård genom
samverkan mellan hkp och svävare via
livräddn.flotte, m.m.
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LSF-statistik







Ett bra år 30.000 åk
1% av alla åk slutar i plurr eller skada
Flertalet klarar man upp själva.
Massplurr är farligt eftersom det dels kan vara för få
att dra upp de plurrade, dels tar för lång tid att dra
upp dem.
Nedkylning: Efter fem min har man svårt att använda
fingrarna, efter 15 min kan man inte ta sig upp själv,
efter 30 min är risken för dödsfall stor
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Genomförande
Larm om 20 LFS-åkare i vattnet (markerad is) med dålig
is runt om (typ Ridöolyckan)
 Hkp med ytbärgare kastar ut flotte på isen,
 Hkp drar upp PIW och avlämnar vid flotte där svävare
från KBV, SSRS o privat hämtar och för iland PIW
 Observatörer Sjöfartsverket, LFS-klubbar
 Ad hoc utvärdering och fika i land med Sjöfartsverket
Forts i höst
Fortsatt diskussion om vad vi kan förbättra inom FF och
LFS-klubbar nationellt
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Ad hoc resultat








Synkronisering mellan hkp och svävare fungerade bra
men det dröjde för lång tid innan OSC utsågs (Dryga 5
min på plats. Jfr Ridöolyckan)
För lång tid innan den sista lyfts ur vattnet (46 min från
larm)
Väntan som blöt skadad i flotten blir för lång trots tre
svävare i skytteltrafik, trångt i flotten och mycket
utrustning som är i vägen för tex första hjälpen, ombyte,.
Spännande, belysande och motiverande att delta som
figurant.
Mycket aha-upplevelser och tankar för oss lfs-åkare
under utvärderingssnacket.
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Processen/flödet - vad kan FIA bidra med?
Anspänning från
larm till insats

Pågående
räddning

Snabbare larmning.
Larma närbelägna
lfs-grupper som kan
förbereda klädbyte,
hitta säker is för
sortering, uppsamlig
av utrustning etc?

Få undan linor för
svävarinsatser.

Förbereda och
inventera skadeplats,
påbörja evakuering,
första hjälpen.

Oskadade kan
räddas till direkt till
andra lfs-grupper för
att spara tid.
Efter viss tidrymd
bör räddade föras
direkt till sjukvård i
stället för att tas till
flotten.
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Efterarbete
Avlastningssamtal
kan i stor
utsträckning skötas
av lfs-klubbarna
själva.
Få in erfarenheterna i
klubbarnas egen
utbildning, påverka
SOS räddningsindex.
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Preliminära slutsatser och eftertankar



Samövningen skapade stort intresse och motivation för
att utveckla lfs-klubbarnas säkerhetsarbete
Uppdelning av räddning i olika delprocesser eller flöden
gav möjlighet att identifiera:






Insatsbehov, möjligheter och alternativ där FIA kan vara av
betydelse
Utbildningsbehov
Kompetens o resurser hos ”den andre”
Behov av kommunikation såväl mellan räddningssystem och lfsledare som med SOS-alarm och varandra.
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Samövning med FIA - SWOT- analys






Strength – Motiverar, ger delaktighet, nya infallsvinklar
Weaknesses – Prestige bland lekmän, ingen förberedd
utvärdering för att få med synpunkter från FIA
Opportunities – Identifiera alternativa möjligheter för
FIA-medverkan, kompetens- kunskaps- och
kommunikationsbehov. Spara tid o spara pengar.
Threats – Blåljusaktörer litar inte på civilas medverkan.
FIA-aktörers synpunkter tas inte med, FIA-resurser och
kompetenser underskattas. Säkerhetsmedvetande hos
FIA varierar och kan sällan tvingas/krävas fram
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CARER - Center for Advanced
Research in Emergency Response








Centrum för forskning inom respons- och
räddningssystem.
Initierat och sponsrat av (SRV) MSB
Tvär- och mångvetenskaplig forskning om
samhällets förmåga att svara på olyckor och andra
relaterade händelser
Tre fakulteter: Filosofisk, medicinsk och teknisk
http://www.liu.se/forskning/carer
Övning GREGER – rapporten
http://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardr
apport-v.asp?ID=31561
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