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”Roligare när vi
är fler tjejer”

Spanar efter
utmaningar

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

#16 2012
arbetsmiljö

Gifter försvinner inte
i tvätten

En studie visar
att farliga ämnen
stannar kvar i
larmställen efter
tvätt.
Sidan 4

beredskap

Regionala
pooler för
frivilliga

MSB bygger upp
regionala pooler
för frivilliga. De
första har fått
grundutbildning.

Sidan 5

Det bor 43 000 i flyktinglägret Doro, varje skolklass har runt 100 elever. Situationen i Sydsudan är svår, hälsoläget kritiskt. 

Foto: per larsson

Land utan resurser


Svenskt basläger förbättrar FN-arbete

Det finns fem gånger fler flyktingar än

fast boende i regionen. Många i Sydsudan
lever på ett minimum av det nödvändiga.
– Vi har sett en bra utveckling, men det
är fortfarande en nödsituation, säger My-

rat Myradov, UNHCR.
Till stöd för FNs arbete har MSB byggt
ett basläger, det har blivit populärt och nu
finns önskemål om ytterligare fyra läger.
– Tidigare ville ingen vistas här. Nu

märker vi att vi gör skillnad i det dagliga
livet, säger Andreas Nilsson, MSB.


Sidan 16

KVALITÉ

Sjukvården
betygsätter
egen kvalité
Med hjälp av
indikatorer och
tidsmål mäter och
betygsätter sjukvården sin egen
kvalité.
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Från skyddsrum till flödessäkerhet
MSB har ett brett ansvar, det märks i
den nöjdkundersökning, NKI, som
Tjugofyra7 har en artikel om i detta
nummer. Förr hade tre myndigheter ansvar
för olika områden som gäller olyckor, krisberedskap och civilt försvar. MSB spänner över
hela det registret, och förväntningarna ute i
samhället är höga på oss, vilket både är bra
och ställer krav på att vi blir tydligare.
En av de saker som blivit lite eftersatt under MSB:s första år är frågor som rör civilt
försvar. Nu har en parlamentarisk försvarsberedning tillsatts och Försvarsmakten har
fått i uppdrag att återuppta en nationell försvarsplanering. Det kommer att påverka även
civila myndigheter, landsting och kommuner. Därmed kanske också begrepp som beredskap i krig, vid krigsfara och beredskap vid
kris kan komma att prövas.
Många tar gärna till militära termereller lik-

nelser när man talar om krisberedskap, det
vanligaste misstaget är att leta efter en civil
ÖB. En krisgeneral som pekar med hela handen för att få samhället att hantera en kris.
Men vi arbetar inte så i samhällsviktiga frågor eller samhällsplanering. Vi arbetar efter
principen att den som till vardags sköter en
syssla bäst, också ska och kan ansvara för det
arbetet under kris. Ansvarsprincipen har regeringen också förtydligat genom att uttrycka
att ansvaret inte bara berör egen verksamhet,
utan också omfattar samverkan med andra
aktörer.
Det finns naturligtvis en avgörande skillnad mellan krig eller krigsfara och kris, men
landets försvarsförmåga är beroende av god
krisberedskap – och omvänt. Vår förmåga att
hantera kriser är beroende av en ökad civilmilitär samverkan. Det krävs inte särskilda
regeringsbeslut för att Försvarsmakten ska

tjugofyra7

Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom
Myndigheten för samhällskydd och beredskaps ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Enbart Ledaren på sidan 2 är att betrakta som MSB:s
officiella linje.

ledare
Helena Lindberg
Generaldirektör,
MSB

En av de saker
som blivit lite
eftersatt under
MSB:s första år
är frågor som
rör civilt försvar.

kunna bistå vid en isstorm, men kanske en
ökad förmåga att samverka? Försvarsmakten
har resurser som samhället skulle kunna nyttiggöra i större utsträckning, vilket i sin tur
kräver en viss lyhördhet gentemot de aktörer
som är ansvariga för fundamenten i vår krisberedskap: kommuner, landstingskommuner, länsstyrelser och andra myndigheter.
Så vad hotar Sverige?
Krig eller väpnad konflikt i vårt närområde måste vi alltid planera efter, även så här
drygt 20 år efter kalla krigets slut och efter
200 år av fred. MSB:s roll är att peka på att
faran också kan finnas på annat håll. Jag vill
peka på tre, som jag uppfattar det, underskattade hot.
Vårt samhälle är beroendeav ett antal sam-

hällsviktiga funktioner, självklarheter i vardagen: elförsörjning, tele, it, transporter
samt vatten- och avloppssystem. Om något
av dessa flöden störs långvarigt får vi omfattande problem, oavsett orsaken till störningen. Dessa flöden är sammanvävda med globala nätverk. En störning långt bort i världen
kan påverka oss direkt eller indirekt. Medvetenheten har ökat de senaste åren om behovet av ett systematiskt arbete med god informationssäkerhet i hela samhället, men behöver ytterligare uppmärksammas. Tänk vad
två veckor utan tillgång till bankomat, kortsystem och bank skulle orsaka.
Den andra handlar om social oro. Alla sam-

hällen hålls samman av kitt som kan vara
kulturella, ekonomiska, religiösa, demokratiska eller något annat. När det där kontraktet mellan samhälle och medborgare börjar
spricka på grund av arbetslöshet, bostadslöshet och särskilt när unga människor tappat
tilltron till systemet, så hotas hela samhäl-

Det tredje hotetfinns i vår vardag: antalet
olyckor ökar. Det vi ibland slarvigt kallar för
olyckor i vardagen kostar 3 000 människor
livet varje år. Drygt hälften av dem är fall
olyckor som huvudsakligen drabbar äldre
som faller i hemmiljö. Samhällets kostnad för
olyckor i vardagen är lågt räknat 65 miljarder
kronor per år.
Det är kostnader och olycksstatistik som
skiljer sig från kommun till kommun. Alltså finns anledning för varje kommunstyrelseordförande i det här landet att sätta lupp
på olyckorna. Vad gör att grannkommunen
lyckas bättre? Årets utgåva av Öppna Jämförelser som publiceras i december av SKL kan
ge alla landets kommuner nyttiga lärdomar
om detta.
65 miljarder är ofattbart mycket pengar
men det mänskliga lidande som döljer sig
bakom den siffran kan inte mätas i pengar.
Många frågar oss på MSBefter skyddsrum

och andningsskydd nu när planering som
handlar om civilt försvar åter är aktuellt.
Men skyddsrum, som kom till för att skydda
mot luftangrepp med gas och bomber, skyddar inte mot strömavbrott och cyberkrig, inte
mot fallolyckor och kan inte förebygga social oro.
Det kan däremot en modern räddningstjänst medverka till och framsynta kommunledningar förstår att olycksförebyggande arbete och krisberedskap hör ihop, och är frågor som stärker hela samhället, även vårt civila försvar.
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Bra betyg från läsarna
Intressant,

aktuell och trovärdig visar undersökning

3

Läsarnas
betyg i siffror
Här är de me mest frekventa svaren i läsvärdesundersökningen.
Av de 555 intervjuade är 85 procent män,
15 procent kvinnor.


Sammanfattande betyg

procent

ganska bra/mycket bra
varken eller

86
13


Hur mycket brukar du läsa?
ungefär hälften/det mesta
bläddrar mest igenom

54
38


Andel som instämmer i huvudsak eller
instämmer helt
innehållet trovärdigt
innehållet aktuellt
tidningen är intressant
ger nya kunskaper
stimulerar till debatt
nytta av i yrket

92
79
77
54
37
33


Vilken typ av artiklar intresserar dig
mest?
(flera svar möjliga)
räddningstjänst
krisberedskap och samhällsskydd
utbildning och övning
internationella insatser
debatt och insändare
intervjuer med personer inom
MSBs versamhetsområde

62
29
20
11
11
9


Vad tycker du om språket i tidningen?
lättbegripligt
varken eller

Tjugofyra7 får ett gott betyg av
läsarna.
86 procent ger ett sammanlagt
högt betyg, 92 procent anser att
tidningen är trovärdig och närmare 80 procent tycker att tidningen
är både aktuell och intressant.

Läsvärdesundersökningen har genomförts av undersöknings- och utvärderingsföretaget Markör. 555
slumpvis utvalda prenumeranter har
telefonintervjuats.
På en femgradig skala får tidningen betyg 4-5 (ganska bra eller mycket
bra) som sammanlagt värde av 86 pro-

cent av läsarna i undersökningen.
– Det är ett gott omdöme för en tidning utgiven av en myndighet. Ett
normalt resultat brukar ligga runt 6570 procent, säger Sofia Palmér, projektledare på Markör.
54 procent läser minst hälften av
innehållet, varav 26 procent läser det
mesta. 38 procent har svarat att de
mest bläddrar igenom tidningen.
Språket i tidningen anses lättbegripligt och artiklar om räddningstjänst är det som tilltalar flest.
Den främsta anledningentill att pre-

numerera på tidningen är arbetet.
Närmare två av tre prenumeranter

anger arbete som orsak. En av fyra
anger allmänintresse.
De förslag till förbättringar som
framförs rör bland annat papperskvalité och layout.
– När det gäller innehållet i tidningen är önskemålen ofta kopplade till
det egna intresset eller verksamhetsområdet. Men det är inte många förslag till förändringar, läsarna är överlag nöjda med tidningens innehåll, säger Sofia Palmér.
Av resultaten framgår också att 89
procent föredrar att läsa papperstidningen framför Tjugofyra7.se på nätet.

90
9


Hur ofta bör tidningen komma ut?
som i dag, fyra gånger
fler än fyra gånger

79
19


Finns det något som skulle göra
Tjugofyra7 bättre?
bra som den är
ingen uppfattning
innehållet

76
9
8


Hur föredrar du att läsa Tjugofyra7?
papperstidningen
på nätet

89
11


Besöker du Tjugofyra7.se på nätet?
aldrig
känner inte till hemsidan
sällan
ibland

49
27
13
8

Teori om lägesbilder vann uppsatstävling

Hur man skapar lägesbilder i en krissituation, de katastrofala följderna av
orkanen Katrina och utmaningarna
med den svenska ansvarsprincipen.
Det var ämnena för de tre vinnande
bidragen i MSBs uppsatstävling 2012.
Förstapriset på 10 000 kronor gick till
Robin Karlsson och Olof Oscarsson
vid Mittuniversitetet Östersund för
uppsatsen Lägesbilder inom krishanteringsorganisationer - Att skapa mening
i osäkra situationer. I juryns motivering
står bland annat:
”Uppsatsen har bidragit med ett nytt
synsätt för hur man kan förstå lägesbil-

den utifrån en meningsskapande process innehållande ett antal element.”
Angelina Jakobsson,

Kungliga tekniska högskolan, tog hem andrapriset på
7 500 kronor med uppsatsen ”Collapse
and the City - The Breakdown of New
Orleans during Hurricane Katrina,
2005”. Från motiveringen:
”Författaren beskriver och analyserar orkanen Katrinas katastrofala konsekvenser i New Orleans och den bristfälliga krishanteringen. Författaren
ifrågasätter modigt två tidigare teorier
som ser på samhällskollaps från empiriskt perspektiv, främst miljöaspekter.”

5 000 kronor rikare blev Jonatan
Stiglund, Försvarshögskolan, som tog
tredjeprisen med sin uppsats ”Ansvar
och samverkan i Sveriges krishantering
– En kvalitativ textanalys utifrån demokrati, makt och ansvar”.
I motiveringensägs bland annat: ”Upp-

satsen innehåller resonemang om frågor som berör beslutsansvar, legitimitet, demokrati, makt, maktresurser och
auktoritet. Författaren utvecklar de olika synsätt och perspektiv som olika aktörer och intressenter kan ha kring ansvarsprincipen, ansvarsbegreppet och
samverkan. Uppsatsen visar även hur

Från vänster Jonatan Stiglund, Angelina Jakobsson, Per Sundström MSB
Forskning, Olof Oscarsson och Robin
Karlsson.

regeringens politik ger svängningar och
följdverkningar för den nationella krishanteringen.”
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Farliga ämnen kvar i
larmställen efter tvätt
Det är larmställen som utgör största risken för spridning av cancerframkallande
ämnen, inte luften.
Det visar en undersökning
som docent Carl Malmsten
genomfört på Vallbystationen i Västerås. Ämnena
överförs vid direktkontakt
med huden och vid tvätt av
larmställen försvinner bara
hälften av dem.

– Det är egentligen för tidigt
att kommentera resultatet, vi
ska nu gå vidare med undersökningar på flera räddningstjänster. Men som jag tolkar
den studie vi gjort är det inte
luften i vagnhallarna och andra utrymmen som är det stora problemet utan hanteringen av kläderna, säger Curt
Malmsten.
Studien i Västerås är en del
i en större systematisk undersökning av brandmännens arbetsmiljö.
– Vi undersöker det som jag
anser är farligast, tjärprodukter som gärna binds på ytan
på partiklar. Tjärprodukterna,
kolväteföreningarna, är fettlösliga och det innebär att de går in
genom huden.
Luftproverna togs i vagn-

Blir inte rena
”Hälften av de cancerframkallande ämnena
fanns kvar i larmställen efter en tvätt. Man
måste se till att ha ett
rent lager under larmstället”
Curt Malmsten, docent

hallen under åtta timmar och i
många fall var koncentrationen
av farliga ämnen så låg att den
inte var mätbar.
Textilproven togs från

larmställ som kom direkt från en
brandövning. Ett nytt prov togs
efter tvätt och resultaten jämfördes med prov från ett helt
nytt ställ.
– Om vi utgår från Västerås kan man vistas åtta timmar
i vagnhallen utan att komma i
närheten av gränsvärdena. Däremot fastnar mycket partiklar
i larmställen och det räcker inte
med en tvätt. Hälften av de cancerframkallande ämnena fanns
kvar efter en tvätt och det är en
ganska hög andel. Man måste

Göran Gunnarsson
chef i Stockholm

– Att få jobba i en organisation som är under sådan utveckling som Storstockholm
blir fantastiskt.
Det säger Göran Gunnarsson, ny förbundsdirektör i
brandförsvaret sedan 1 december.


Göran Gunnarssons huvudsakliga karriär har varit inom
det militära. 2006 blev han
Räddningsverkets generaldirektör.
– Sedan den tiden är jag övertygad om räddningstjänstens
roll och betydelse i samhället
och imponerad av den kompetens som finns.

Hur länge ska du jobba?
– Jag räknar inte arbete i tid
utan vad som åstadkoms. Jag är
62 år, men inte gammal.


Är du tillsatt
för att genomföra nedskärningar?

– Det finns
inga planer på
att skära ner.
Däremot kan- Göran
ske det finns Gunnarsson
kompetenser
som måste växlas mot andra.
Gunnarsson var det enda
namn som rekryteringsföretaget lade fram och direktionen
föreslog.
Han lämnade posten som vd
för Stockholms lokaltrafik (SL)
sommaren 2011 och har sedan
dess levt som pensionär.
– Det var inte självklart för
mig att lämna ett behagfullt liv
pensionär.
per larsson

En studie gjord hos räddningstjänsten i Västerås visar att cancerframkallande ämnen biter sig fast i larmställen och är svåra att
avlägsna helt.

hitta ett system med en flerstegstvätt alternativt dammsuga kläderna före tvätt. Och man
måste se till att ha ett rent lager
under larmstället, säger Curt
Malmsten.
Samtidigt vill han inte att resultatet av delstudien ska övertolkas.
– Naturligtvis ska vi göra
allt för att arbetsmiljön ska bli
så bra som möjligt, men enligt
vår statistik har vi ingen överrespresentation av cancer hos

brandmän jämfört med övriga
yrkesgrupper.
Han främsta rådär

att använda andningsskyddet, även vid
mindre bränder. Det är inte
brandens storlek som avgör faran.
– Är det en jättestor brand
tar människor på sig andningsskydden, men om det är ett litet soprum som brinner, då
tänker man jag kan gå in och
hålla andan ett tag så slipper

jag göra rent andningsskyddet.
Men soprummen är de absolut
värsta miljöerna vi har där det
brinner en massa olika saker i
en syrefattig miljö, säger Curt
Malmsten.
För räddningstjänsten i Västerås är resultatet en överraskning.
– I många år har vi hört att
larmkläder ska tvättas och att
de ska hänga avskilt, men studien visar att det mest har med
lukten att göra och inte spridningen av cancerogena ämnen,
säger Håkan Fehne, ställföreträdande räddningschef för
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund.
Även om det inteföreligger en
färdig rapport har man beslutat sig för att agera och tillsatt
en arbetsgrupp. Långärmade
underställ införs omedelbart.
– Vi kommer att ta kontakt
med tvättmaskinstillverkarna
och göra ett antal olika försök.
Är det fel på programmen, använder vi rätt tvättmedel osv?
Ibland används maskinerna
för övriga stationskläder och
det har vi satt stopp för direkt,
säger Håkan Fehne.
gunno ivansson

Folksam överklagar friande dom
Folksam överklagar den
friande domen mot Umeå
kommun efter storbranden
julen 2008.
– Vi menar att tingsrätten
har gjort en felaktig bevisvärdering och att det finns
ett prejudikatsintresse eftersom man inte prövat saken tidigare, säger Gabriel
Berg, jurist på Folksam.
– Generellt tycker försäkringsbranschen att räddningstjänsten åker för snabbt från
olycksplatserna eller man använder för mycket vatten när
man släcker och att det orsakar
mer skada än det skulle behövt
kosta, säger Gabriel Berg.
Bakgrunden är branden på
julafton 2008 när brinnande
matolja antände en spisfläkt
och ett köksskåp på Geogra-

figränd i Umeå. Branden släcktes snabbt av räddningstjänsten med två duschar från strålröret. Man räknade med att
branden pågått i 15-20 minuter. Med IR-kamera kontrollerades att branden var ordentligt släckt och imkanalen kontrollerades upp tills röret böjde
sig. Åtta timmar senare utbröt
brand på vinden och tre huskroppar totalförstördes. Skadorna uppgick till över 100 miljoner kronor.
Det visade sig att en glipa i
isoleringen lett till att ventilationskanalen kommit i direktkontakt med sågspån på
krypvinden. Folksam anser att
räddningstjänsten begick fel
och var försumlig när man inte kontrollerade vinden och
stämde kommunen på fem miljoner kronor. Enligt de konsulter Folksam anlitat som exper-

ter var risken för att branden
spridit sig till vinden uppenbar.
Tingsrätten fann att

brandmännen inte hade möjligheter
att inse risken för att branden
kunde sprida sig till vinden och
orsaka den omfattande skada
som uppstod.
Inte heller finner tingsrätten
det begicks något fel vid bevakningsöverlämnandet och friar
kommunen helt.
På räddningstjänsten i Umeå
har branden lett till omfattande
diskussioner.
Det man bland annat tagit
upp är information till fastighetsägaren och att klargöra
grunderna för besluten.
– Vi har tydliggjort att bland
det viktigaste vi gör i vår insats
är beslutet att avsluta insatsen,
säger Lars Tapani, räddningschef i Umeå.
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MSB vill bygga upp regionala kompetenspooler med frivilliga. Under hösten har det körts två pilotutbildningar, grundkurs i det svenska krishanteringssystemet, i Tylöbäck och Höllviken. Bilden från utbildningen i Tylöbäck.
Foto: malin linder

Frivilliga grundutbildas
för nya kompetenspooler
Frivilliga är en relativt outnyttjad resurs i Sverige. För
att öka nyttjandet och höja
kompetensen vill MSB bygga upp regionala
kompetenspooler av frivilliga. Under hösten har det
körts två pilotutbildningar
för frivilliga inom två pooler,
transport och samband.

Bakgrunden är att MSB fick
indikationer om att frivilliggrupperna på kommunal nivå
inte fungerade särskilt bra.
Kommunerna tog inte ansvar
för resurserna och de behandlades som en fritidsverksamhet. Det har också varit så att
de frivilligresurser som byggts
upp mer handlat om vilka som
vill göra en insats än samhällets behov.
– Om man tar in engagerade
frivilliga som det inte finns behov för och de aldrig blir utnytt-

jade är det ett svek som skapar
frustration i alla led. I stället
för många små grupper knutna
till kommuner vill vi lyfta fokus
och sätta en regional nivå centrerad kring kompetens, säger
Jassin Nasr, MSB.
Centrala myndigheter som
Svenska kraftnät har avtal med
frivilliga bandvagnsförare,
men avtalet kan hindra att de
utnyttjas av kommuner.
– I de regionala kompetenspoolerna finns inga avtal med
specialorganisationer eller
myndigheter. Både kommuner och Svenska kraftnät får
tillgång till förare i kompetenspoolerna vilket leder till att de
utnyttjas mer.
Undersökningar har visat att
behovet av frivilligresurser är
störst inom transport och samband och det är de två kompetenspooler man satsat på. De

kommunala
frivilliggrupperna har en
basutbildning
men den har
sett väldigt
olika ut därför
beslutade man Anna Torndahl
satsa på en ny
grundutbildning för frivilliga
inom samhällsskydd och beredskap.
Uppdraget att ta fram en
kursplan och genomföra två
pilotutbildningar lades på Försvarsutbildarna. Utbildningarna var en vecka långa och hölls
i Tylöbäck och Höllviken. Varje kurs hade cirka 20 deltagare och externa föreläsare anlitades.
– Det är viktigt att ha med föreläsare från verksamheterna.
Det tar mycket bättre när det är
någon från länsstyrelsen eller
Trafikverket som berättar att

så jobbar vi. Man får en helt annan dialog, säger kursledaren
Anna Torndahl.
En av föreläsarna var Jörgen
Peters, beredskapsdirektör i
Hallands län.
– Om vi involverar frivilliga i
vårt krishanteringssystem ska
de väl få någon form av grundplattform att stå på. Frivilliga är
en outnyttjad resurs som vi ska
se till att utnyttja, säger Jörgen
Peters.
Kurserna ska nu utvärderas

men deltagarnas synpunkter
handlar främst om kursens
längd och teoripassen.
– Väldigt bra innehåll, men
tuff. Jag tror inte kursen är för
alla i en resurspool. Tror inte
de som jobbar ute på fältet kan
suga åt sig detta. För de som arbetar mer med ledning och mot
myndigheter tror jag den är väldigt nyttig. Jag tror den ska de-

las upp i två kurser, säger Nina
Karlsson, bilkårist som deltog i
kursen i Tylöbäck.
Kurserna har följts av

Björn
Körlof, MSB, som även medverkat med avsnitt om myndighetens roll.
– Upplägget är bra, det man
kan fundera på om den ska vara så lång. Deltagarna kommer
redan på söndag kväll och åker
hem på fredag.
Kursledaren är inne på samma tankegångar.
– Kanske man ska göra den
i ett annat format, fyra dagar i
stället för fem. En annan tanke jag fått är att det tas fram ett
webbaserat undervisningsunderlag som är steg ett och genomgås innan man kommer till
kursen. Då har alla samma nivå
när de kommer till kursen, säger Anna Torndahl.
gunno ivansson
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Olyckor dyrt för glesbygden
SKLs
 öppna jämförelser kartlägger samhällskostnader

5
frågor till…
Tommy Norberg, säkerhetssamordnare,
Salems kommun

1

Varför ligger ni bra
till bland när det gäller olyckor, bränder och
brott?
– En komplex fråga som
det är svårt att svara på.
Grunden är hela säkerhets och trygghetsarbetet, inte en person utan
alla personer. Allt från
fritidsgårdar och SBA-arbeten till närpolisen och
vaktbolag.

2

Äldre personer är en utsatt grupp när det gäller fallolyckor. Och fall är den vanligast olycksorsaken, står för hälften av alla dödsfall och en
tredjedel av olyckskostnaderna.
Foto: Johan Eklund

Olyckor belastar Sveriges
kommuner olika.
I Upplands Väsby kostar de
4 022 kronor per invånare, i
Sorsele 12 660 kronor.

I dagarna presenterar SKL
i samarbete med MSB Öppna
jämförelser in området trygghet
och säkerhet. Det är femte året
rapporten kommer ut, den här
gången med kostnader för olyckor som tema.
– Syftet med Öppna jämförelser är försökta hitta och kartlägga problembilden, ge goda
exempel och stimulera förbättringsarbete, säger Fredric Jonsson, SKL.
Olyckor kostar det svenska
samhället 65 miljarder varje år,
eller cirka 6 900 kronor per invånare. Men olycks- och kostnadsbelastningen skiljer sig.
I sju av landets kommunerligger
kostnaden under 5 000 kronor,
bäst klarar sig Upplands Väsby
med 4 022 kronor.
I sex kommuner är kostnaden
över 12 000 kronor, högst i Sorsele med 12 660 kronor per invånare.
I skadebördan ingår kostnader
för staten, landsting, näringsliv,
individer. Kommunernas egna
kostnader för olyckorna är bara
nio procent

– Vi vill att kommunerna analyserar våra siffror på djupet för
att fokusera på rätt saker i den
enskilda kommunen. De kanske
kan hitta områden där det är vettigt att satsa extra för att totalt
sett bli bättre i säkerhetsarbetet. Och jag tror det kan bli mer
intressant när inte bara antalet olyckor utan även kostnaden
presenteras, säger Fredric Jonsson.

Fredric Jonsson.
Fredric Jonsson hittar också likheter med andra Öppna
jämförelser, exempelvis de som
granskar grund- och gymnasieskola.
– Kommuner med goda sociala
förhållanden, som hamnat högt
när det gäller elevernas skolbetyg, tenderar att ha bra resultat
även i den här jämförelsen.

På sina håll stickersiffrorna ut.

olika grupper, förutom uppdelningar efter folkmängd finns
också kategorier som varuproducerande kommuner och turismkommuner.
– Här kan man jämföra sig
med liknande kommuner som
är bäst i egna klassen, ta reda vad
de gör som är bra. Det är inte alla
som har de förutsättningar som
Upplands Väsby har, säger Ingela Stenbäck, statistiker på MSB.
En annan mätning i Öppna
jämförelser är ett sammanvägt
värde av fyra indikatorer: personskador, utvecklade bränder i
byggnad, våldsbrott samt stöldoch tillgreppsbrott. En form av
mått på trygghet och säkerhet.

Exempelvis i Ödeshög, där E4
passerar, kostar trafikolyckorna
8 480 kronor, vilket motsvarar
två tredjedelar av kommunens
totala skadekostnader. I Vallentuna tycks inte bränder vara något stort problem, bara 212 kronor per invånare i kostnad.
Många av de kommuner som
har högst kostnader finns i glesbygd. De 15 kommuner som har
lägst skadekostnader är samtliga
förortskommuner till storstäder
eller större städer.
– Det varierar demografiskt
hur kommuner drabbas. Glesbygdskommunerna har en äldre befolkning, det eldas mycket
med fastbränsle vilket ger fler
bränder och dessutom finns någon form av brottslighet. Här
finns utmaningar över hela området. Det är inte storstäderna
som har störst problem, säger

Kommunerna kan jämföras 
i

I rapporten konstateras att

det
sammanvägda värdet inte gör
anspråk på att ge en helhetsbild
av hur säker en kommun är, men
indikerar i vilka kommuner de

fyra indikatorerna sammantaget inträffar minst i förhållande
till folkmängden.
Underlaget från de fyra indikatorerna, olyckor, bränder och
två brottsområden fördelas lika,
alltså 25 procent var.
Öckerö får sammantaget bäst
värde, och även i den här tabellen
är det förortskommuner som totalt sett dominerar i toppen.
Malung-Sälen får sämst värde,
vilket kommunen haft synpunkter på.
Olyckor registrerasi den skada-

des hemkommun, men anmälda
brott där de händer. I MalungSälen eskalerar brottsligheten
under turistsäsongen.
– För Malung-Sälen får det
genomslag i beräkningen, säger
Ingela Stenbäck.
I rapporten konstateras också
att en viss del av de olyckor och
brott som sker inom en kommuns geografiska område ligger
utanför kommunens möjlighet
att påverka.
Öppna jämförelser bygger på
nationell statistik från Socialstyrelsen, Brottförebyggandet
rådet, MSB, SKL, Rikspolisstyrelsen och SCB. Rapporten innehåller många fler jämförelser.
PER LARSSON

Har ni ett genomtänkt säkerhetsarbete?
– Vi försöker identifiera
trender, när de uppstår
agera mot samma mål
och med samma insats.
Tycker inte vi gör något
speciellt, men arbetet har
gett bra resultat. Kanske
för att vi är den lilla kommunen, landsorten i storstaden där alla tar ansvar
och ingen är osynlig.

3

Vilken är trenden
nu?
– Skadegörelse. Den har
förmåga att ploppa upp
ibland. I fjol hade vi lägsta siffrorna sedan 2004.
I relation till tidigare är
det fortfarande bra, men
vi ser en ökning och det
är allas vårt ansvar att
agera.

4

Vilken nytta har ni av
Öppna jämförelser?
– Den blir en bekräftelse på det arbete vi lägger
ner. Men det måste hanteras ödmjukt, det är så
lätt att halka ner. Får vi
några olyckor på E20, någon radhusbrand och något grovt våldsbrott, då
halkar vi ner och får i stället oförtjänst dåligt resultat. Och det här är faktorer som är svåra att hantera i det dagliga arbetet .

5

Lär ni något ur jämförelserna som kan
utveckla er verksamhet?
- Lärandet ligger inte i att
jämföra sig med andra
kommuner placeringsmässigt, utan att hitta de
goda exempel på trygghetsskapande åtgärder som andra kommuner lyckats skapa. Det är
nyckeln till att utveckla
verksamheten.

Tjugofyra7 · #16

Nyheter

december 2012

siffror från ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Skador, bränder och brott

Samhällets kostnader för olyckor per invånare


Sammanvägt värde i kommunerna är baserat på antal person-


Beräkningen av samhällsekonomiska kostna-


Kostnaderna har beräknats efter genomsnitts-

der för olyckor omfattar personskador och egendomsskador vid bränder, trafikolyckor, drunkningsolyckor, fallolyckor och övriga olyckor. Den
sista uppgiften bygger på Socialstyrelsens patientregister.

kostnaden per olyckstyp multiplicerat med antalet olyckor i kommunen.

Notera att en viss del av de olyckor som sker
inom en kommuns geografiska område ligger utanför kommunens möjlighet att påverka.

25 lägsta kostnaderna

25 högsta kostnaderna

kr/invånare

7

kr/invånare

skador, brand i byggnad, våldsbrott samt stölder per 1 000 invånare. En form av mått på trygghet och säkerhet.

Uträkning av de fyra indikatorerna går enkelt uttryckt till så att
den kommun som får bäst värde för en indikator ges värdet 100.
De andra kommunerna får värden som motsvarar deras utfall i
procent i förhållande till bästa kommunen.

Till höger placeringsförändring jämfört med 2011. Siffrorna för
2011 är ändrade och stämmer inte med fjolårets redovisning, skälet är att indikatorn för brand i byggnad har ändrats.

25 i toppen

25 i botten

1

Upplands Väsby

4 022

286

Sorsele

12 660

2

Hammarö

4 050

285

Ödeshög

12 482

1 Öckerö

4
-1

285 Sollefteå

-1

4

284 Helsingborg

-2

286 Malung-Sälen

0

3

Nacka

4 492

284

Bjurholm

12 382

2 Lomma

4

Tyresö

4 650

283

Bräcke

12 144

3 Hammarö

5

Partille

4 831

282

Åsele

12 135

4 Bollebygd

0

283 Perstorp

-2

282 Ljusnarsberg

-22

0

281 Emmaboda

-3

6

Öckerö

4 912

281

Härjedalen

11 874

5 Habo

7

Sundbyberg

4 927

280

Orsa

11 743

6 Salem

8

Kävlinge

5 103

279

Storuman

11 731

7 Knivsta

11 710

8 Vallentuna

9
10

Kungsbacka
Järfälla

5 191

278

Malung-Sälen

5 263

277

Berg

11 568

-9

3

280 Hultsfred

-4

31

279 Älvdalen

0

278 Sala

5

9 Vaxholm

5

10 Täby

2

277 Landskrona

11 Lidingö

4

276 Klippan

-5

11

Lerum

5 270

276

Älvdalen

11 527

12

Värmdö

5 291

275

Arjeplog

11 432

13

Håbo

5 352

274

Laxå

11 343

12 Tjörn

-1

275 Härjedalen

11 220

13 Vellinge

8

274 Malmö

6

-6

273 Högsby

-38

14

Huddinge

5 353

273

Överkalix

15

Botkyrka

5 369

272

Tanum

16

Uppsala

5 376

271

Nordmaling

11 119

14 Mörbylånga

5
-46

10 931

15 Nacka

13

272 Filipstad

-6

16 Kävlinge

24

271 Boden

-13

17

Lund

5 382

270

Örkelljunga

10 867

18

Haninge

5 430

269

Emmaboda

10 828

17 Kil

-2

269 Eda

-7

4

268 Falkenberg

-4

4

267 Borlänge

19

Ovanåker

5 439

268

Ragunda

10 774

18 Ovanåker

20

Vallentuna

5 569

267

Torsby

10 681

19 Danderyd

Knivsta

5 580

266

Uppvidinge

10 548

20 Staffanstorp

21

8

270 Kramfors

1

8

22

Karlskrona

5 614

265

Gullspång

10 360

21 Orust

23

Gävle

5 625

264

Vaggeryd

10 358

22 Kungsbacka

24

Täby

5 633

263

Rättvik

10 343

23 Nykvarn

-21

264 Degerfors

-16

10 340

24 Lerum

18

263 Töreboda

-9

25 Söderköping

-7

262 Karlskoga

-36

25 Sollentuna
5 724
262 Skara
Uppgifter saknas från fyra kommuner: Aneby, Lycksele, Malå och Ydre.

35 procent färre på sjukhus om
alla hade Knivstas siffror...

Vad skulle det innebära om
alla kommuner kunde uppvisa samma resultat som den
kommun som har minst antal
skador, lägst brottslighet och
minst antal bränder?
35 000 färre skulle behöva
vårdas på sjukhus efter olyckor
om Knivstas olyckssiffror gällde för hela landet. En minskning med 35 procent.
Vi skulle ha 90 000 färre
våldsbrott och 370 000 färre
stöld- och tillgreppsbrott om
brottsligheten i Ydre och Öckerö motsvarade hela landets.
3 600 byggnader skulle klara
sig från brand om Salems resultat gällde hela landet.
De sämsta siffrorna per
1 000 invånare är:
personskador – Sorsele 21,6
utvecklade bränder – Pajala 2,39

våldsbrott – Stockholm 20,0
stöld och tillgrepp – Malmö
93.8

Sverige ser olika ut, kostnaderna per 1 000 invånare för
olika olyckstyper kan därför
skilja kraftigt.
Här är högst och lägst kostnader för olika olyckor:
vägtrafikolyckor: Öckerö
706 kronor – Ödeshög.
bränder i byggnad: Vallentuna 212 kronor – Bräcke 2 759.
drunkning: Många kommuner 0 kronor – Bräcke 1 763.
fallolyckor: Upplands Väsby
1 047 kronor – Dorotea 4 979.

MSB har beräknat att samhällets totala kostnad för
olyckor till 65 miljarder kronor per år. Det innebär 6 914
kronor per invånare.


Fallolyckor, som står för
hälften av alla omkomna i
olyckor, kostar 2 577 kronor
per invånare, vägtrafikolyckor 2 460 kronor, bränder 668
kronor, drunkningar 68 kronor och övriga olyckor 1 124
kronor.

Varje år dör nästan 3 000
människor på grund av olyckor, cirka 100 000 blir inlagda
på sjukhus och 700 000 behöver uppsöka akutmottagning.

Under 2011 anmäldes drygt
1,4 miljoner brott. Anmälningar för stöld stod för 39 procent,
brott mot person (i huvudsak
våld) 18 och skadegörelse 12
procent. De senaste tio åren
har antalet anmälda brott ökat
med 15 procent.

-12

266 Södertälje

-3

-2

265 Borgholm

-20

Årets klättrare

Årets ras

183 Ånge

74

164 Heby

-97

195 Sorsele

73

187 Berg

-93

86 Ale

63

228 Tingsryd

-78

122 Grästorp

63

130 Ockelbo

-78

74 Kumla
56
196 Svalöv
Uppgifter saknas från Aneby, Lycksele, Malå och Ydre.

-77

Kommuner med bästa värde
Indikator

kommun

personskador

Knivsta

utvecklade bränder i byggnad

Salem

våldsbrott

Ydre

stöld och tillgrepp

Öckerö

skadegörelse

Bjurholm

information och utbildning

Mönsterås

responstid räddningstjänst

Ystad

responstid ambulans

Kristinehamn

Rakel-abonnemang

Älvdalen

värde
7,4 per 1 000 inv
0,22 per 1 000 inv
2,3 per 1 000 inv
14,7 per 1 000 inv
3,7 per 1 000 inv
419 utb per 1 000 inv
7,5 minuter
7,9 minuter
8,07 per 1 000 inv

otrygghet och oro...
... för bostadsinbrott

Kiruna

15,8 % oroliga

... för misshandel o överfall

Leksand

10,5 % oroliga

8

jämställdhet

december 2012

Tjugofyra7 · #16

Lund på god väg mot mön

lund · Rsyd har fått fem år på sig att bli ett mönster för jämställdhet. Efter en lite trög start rullar
projektet på. Vid senaste rekryteringen var tre av
tio kvinnor.
– Vi kommer att nå målet och 2015 är tre av fem
skiftlag jämställda, säger Joakim Gustafsson, distriktschef på Rsyd i Lund.


Det är nu snart ”halvtid” i
projektet En brandstation för
alla som delvis finansieras av
MSB. Målet är att skapa en
mönsterstation för jämställdhet och mångfald där tre av fem
skift är helt jämställda och arbetsplatsen fri från diskriminering och kränkande behandling.
Efter en uppstartperiod på
några månader satte projektet
igång på riktigt på vårkanten
2011. Som projektledare anställdes Linda Granqvist, deltidare i Veberöd. Hon har egen
erfarenhet av att det inte faller
av sig själv att bli brandman för
en kvinna.
– Vägen till deltidsbrandman
var jättelång. Det är inte så tydligt hur man blir deltidsbrandman och jag fick jobba mycket
själv för att hitta det.
Första året blev kanske

inte
oväntat ganska tufft.
– Jämställdhetsarbete är allergiframkallande och det var
mycket motstånd i början men
det lade sig ganska snabbt, säger Joakim Gustafsson.
Mycket av arbetet har inledningsvis handlat om att förankra projektet internt. Rsyd hade
redan flera kvinnliga brandmän när projektet startade och
även de var negativa.
– De var oroliga för att återigen få allas ögon på sig. Kvinnor som är brandmän lägger
en oerhörd press på sig själva
och kämpar jättehårt. De känner att de har ögonen på sig, är
rädda för att göra bort sig, säger
Linda Granqvist.
Det område där pressen gör
sig allra tydligast är den fysiska
förmågan.
– Vid nätverksträffarna för
kvinnliga brandmän har det
framkommit att de flesta tjejer
tränar för mycket. De nöjer sig
inte med att vara bra utan vill
vara topp.
Redan innan projektet star-

tade bedrev Rsyd ett omfattande jämställdhets- och mångfaldsarbete. Alla anställda har
genomgått jämställdshetsutbildning och styrkeledarna
plus en person i alla lag har fått
utbildning i att använda samtalsverktyg för diskussioner
kring normer och värderingar.
All personal ska i grupp hålla fyra samtal om året med de utbildade samtalsledarna.
Att kvinnorna inteständigt ska
behöva bevisa att de klarar jobbet är en av de frågor som tagits
upp i normdiskussionerna.
– Man blir mer testad som
kvinna. Det ska inte vara så att
du som kvinna ska få uppgiften
att forcera dörren medan resten tittar på eller att det alltid
är någon som ”kollapsar” så att
det blir livräddning under rökdykningsövningen, säger Joakim Gustafsson.
För att inte hamna i total minoritet placeras alla kvinnliga
brandmän på stationen i Lund.
För Linda Granqvist handlar jobbet som projektledare
mycket om att nätverka, planera och synliggöra projektet. Bland annat har det anordnats prova-på-dagar enbart för
kvinnor.
– Att synas är viktigt. Jag tror
det har stor effekt om det är
kvinnor som kliver ur brandbilden när vi är ute i skolor eller andra ställen. Efter första
prova-på-dagarna lyckades vi
åtminstone väcka intresset hos
en kvinna som nu går SMO.
Hon har också ansvar för

att
driva de fyra delprojekt som
man startat inom ramen för
projektet. Framtidens räddningsfordon handlar mycket
om ergonomi och sker i samverkan med MSB Revinge.
Dörrforcering har som syfte
att hitta alternativ till dagens
metoder som är tunga för alla.
Delprojektet delaktighet tittar bland annat på hantering-

Inom Räddningstjänsten Syd finns 13 kvinnliga brandmän. Skiftlaget schema E i Lund har tre av dem,
Linda Ljung, Henrika Wirén, Emelie Eklöf. Bakom dem Lars-Arne Andersson (styrkeledare), Peter
Rentzmann, Anders Nilsson och Anders Hansson.
Foto: lasse angantyr

en av förslagslådan och slutligen Friska medarbetare om ett
hållbart och utvecklande arbetsliv.
Det har införts ett mentorskap för alla nyanställda brandmän inom Räddningstjänsten
Syd. Mentorskapet är frivilligt och ska pågå första anställningsåret. Man satsar också
mycket på att bjuda in föreläsare utifrån, till exempel den engelske tidigare brandmannen
Dave Baigent som man hyrde
in i en vecka.
Den stora utmaningenär att in-

tressera kvinnor för yrket och

det är först i år det lossnat. Vid
den senaste nyrekryteringen
var tre av tio brandmän kvinnor. Både Joakim Gustafsson
och Linda Granqvist är övertygade om att de ska nå målet att
bli en mönsterstation.
– Vi håller plan, vi håller
budget. Det har varit svårt första året, men nu söker sig våra
medarbetare till projektet. Vi
behöver synas mycket mer externt och stor del i det är vår
hemsida. Den ska utvecklas
och om man så befinner sig i
Chicago och söker på ”women
firefighters” ska man hamna på
vår hemsida. Vi ska också bjuda

in fler föreläsare, säger Joakim
Gustafsson.
Däremot är han mer pessimistisk för räddningstjänsten
som helhet.
– Det är lättare för en stor
organisation som Rsyd med
många stationer. Rörligheten
är större vilket skapar luckor och möjligheter till förändring. I kommuner med en station är det mycket svårare och
där kommer det nog att ta 50 år
innan vi når jämställdhet.
gunno ivansson
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nsterstationen

Först var de kvinnliga brandmännen inte alls särskilt glada över
att Lund skulle bli en mönsterstation. Idag har de ändrat åsikt.
– Nu är jag jätteglad att projektet hamnade i Lund, säger Emelie Eklöf, brandman.

”Roligare
när vi är
fler tjejer”
lund

– Vi var flera tjejer som
hoppades att projektet
inte skulle hamna här. Vi
skulle få ögonen på oss och
bli väldigt utsatta. Nu är
jag jätteglad att projektet hamnade i Lund, säger
Emelie Eklöf, brandman.

Projektledare
Linda Granqvist
och distriktschef
Joakim Gustafsson jobbar målmedvetet vidare
och hyser inga
tvivel om att tre
av fem skift ska
var jämställda
2015.


Emelie Eklöf har jobbat
som brandman i fyra år varav
ett år i Vetlanda där blev hon
som de allra flesta kvinnliga
brandmän ensam bland alla
män.
– Jag tyckte inte det var
något problem, men nu när
jag jobbar med två andra tjejer inser jag hur roligt det är.
Det blir roligare att ha någon i
omklädningsrummet att prata med som har samma problematik. Jag ser fram emot
att de tre nyrekryterade ska
börja.
Det skapades ganska snabbt
en positiv stämning kring projektet, fler ser att det kommer
ut något bra av det.

– Det är en bit kvar, men det
har blivit mindre accepterat
att uttrycka negativa åsikter
om kvinnliga brandmän.
Mycket av motståndet
handlar om okunskap och
förutfattade meningar anser
Emelie Eklöf.
– Jag är kortväxt och folk
kan förutsätta att jag inte klarar av vissa moment och när
jag gör det blir de förvånade.
Jag kanske löser det på ett annat sätt än männen men det är
inget problem.
Hon tror det är viktigt att
kvinnor inom räddningstjänsten syns och att fler söker till
SMO.
– Jag skulle bli civilingenjör och hade inga tankar på att
bli brandman. När en kompis sökte till SMO tänkte jag:
Herregud en tjej kan väl inte bli brandman. Det var hon
som fick mig på andra tankar
och idag är jag jätteglad att jag
valde brandmannayrket, säger Emelie Eklöf.
gunno ivansson
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Tufft för SMO-utbildade
förändra genusmönstren
Det är svårt för SMO-utbildade att förändra genusmönstren inom räddningstjänsten.
En förutsättning är att laget även jobbar dagskift.
Det ”luckrar upp” den operativa identiteten och öppnar upp för en diskussion
om den maskulina värdegemenskapen.

Den slutsatsen drar forskaren Mathias Ericson halvvägs
in i sitt forskningsprojekt om
hur utbildningsreformen med
den tvååriga SMO-utbildningen förändrat förutsättningarna för jämställdhetsarbetet i
räddningstjänsten.
– Det pratades mycket om att
utbildningsreformen förändrat
allt och att det inte går att jämföra dagens jämställdhetsproblem med gårdagens. Å andra
sidan sades det att de som går
ut SMO stöps om på stationen
och att inget förändras och det
gjorde mig nyfiken, säger Mathias Ericson.
I projektet ska han beskriva
hur genusmönstren förändrats
med SMO-utbildningen. Han
tittar på hur SMO-kompetens
tas om hand och vad den utma-

Grupptryck
”Jag tror att alla vill
ha en förändring men
problemen har sin
grund i organisationen. Många frågor blir
obekväma eller obehagliga i gruppen.”
Mathias Ericson, forskare

nar. Vidare hur det breddade
uppdraget och den utåtriktade
verksamheten omsätts.
Han har gjort intervjuer med

brandmän, både som gått och
inte gått SMO, räddningschefer och från andra personalkategorier. De är från åtta olika
stationer och ett tiotal arbetslag och han har även gjort observationer av bland annat av
nattvandringar och temadagar
på skolor.
– Att man även arbetar dagtid har stor betydelse för möjligheten att utnyttja den nya
kompetensen. Den utåtriktade verksamheten ger större utrymme för att diskutera både

Fler kvinnor antas
till SMO-utbildning
Höstterminen 2012 skedde
en ökning av antalet kvinnor som sökte och antogs
till SMO-utbildningen.

Siffrorna är fortfarande relativt låga, men 18 procent kvinnor höstterminen 2012 är bara
tiondelar från toppnoterinen
18,8 procent 2006.
– Förra året gjorde vi en stor
marknadsföringsinsats riktad mot kvinnor. Vi har också
gjort vissa ändringar i antagningen så att vårdutbildningen
ger meritpoäng, säger Monica
Edsgård, enhetschef på MSBs
utbildningsavdelning.
Sedan ett antal år tillbaka gör
MSB kontinuerligt satsningar för att öka jämställdhet och
mångfald bland sökande till

har sin grund i organisationen.
Många frågor blir obekväma
eller obehagliga i gruppen. Det
är inte den öppna kritiken eller föraktet som är problemet
utan tystnaden. Men det finns
sätt att organisera arbetet som
öppnar för andra frågor än de
som traditionellt diskuteras.

SMO-utbildningen.
– Det vi inser och måste förhålla oss till är att det här löser
man inte med en aktivitet utan måste jobba på många olika
fronter och tillsammans med
räddningstjänsten. Det handlar
också om vilken arbetsmarknad kvinnorna kommer till, hur
de blir mottagna där.
Det som nu diskuteras är en
satsning på att marknadsföra
distansutbildningen för SMO.
– Vi vi har en jätteökning i
kvinnor som söker till sotarutbildningen och det beror på
att vi startat distansutbildning.
Kvinnor har ofta svårare att
vara hemifrån långa perioder
och jag tror distansutbildningen kan vara en bra väga att få in
kvinnor.

I ett genusforskningsprojekt finansierat av MSB tittar Mathias
Ericson på hur SMO-utbildningen förändrat genusmönstren inom
räddningstjänsten.
Foto: gunno ivansson

positiva och negativa sidor av
utbildningsreformen.
Om man inte har kombi
tjänster där alla arbetar även
dagskift tenderar de som vill
jobba med förebyggande att söka sig till dagtjänstgöring medan de operativa blir kvar i den
traditionella yrkesrollen. På
stationer där förebyggande har
låg status är det inte ovanligt att
SMO-aren får den uppgiften.

– Som ny går det inte att ställa för mycket krav och det är
ganska vanligt att SMO-are
startar eget för att arbeta med
förebyggande.
Han understrykeratt det inte i

huvudsak handlar om enskilda brandmäns motstånd mot
jämställdhet.
– Jag tror att alla vill ha en
förändring men problemen

Bland brandmänfinns en stark
gruppsammanhållning kring
den operativa identiteten och
en skarp uppdelning operativt
– förebyggande. Men lösningen är inte att undertrycka den
operativa identiteten, tvärtom.
– De som jobbat med förebyggande säger att när de är ute
och berättar att de enbart jobbar med förebyggande sjunker
intresset. Därför är det viktigt
att alla arbetar med det breddade uppdraget och kan växla
mellan operativt och förebyggande. SMO-utbildade är en
oerhörd resurs för att utveckla
räddningstjänsten, men man
måste ta tillvara brandmannayrkets starka symbolvärde
i det förebyggande arbetet, säger Mathias Ericson.
gunno ivansson

Sökande och antagna kvinnor till SMO-utbildningen
Termin

Sökande

Kvinnor

%

Antagna

Kvinnor

%

HT 2003

1819

127

7

180

22

12,8

VT 2004

1166

97

8,3

180

23

12,8

HT 2004

1371

105

7,7

160

22

13,5

VT 2005

1274

134

10,5

160

23

14,4

HT 2005

1610

150

9,3

160

29

18,2

VT 2006

960

86

9

160

21

13,1

HT 2006

923

107

11,6

160

27

18,8

VT 2007

643

57

8,9

144

17

11,8

HT 2007

1050

104

9,9

144

28

18,4

VT 2008

786

64

8,1

152

14

9,2

HT 2008

1001

107

10,7

108

20

18,5

VT 2009

824

82

10,9

132

18

13,6

HT 2009

1579

146

9,2

132

21

15,9

VT 2010

1083

99

9,1

134

16

11,9

HT 2010

1752

178

10,2

132

14

10,6

VT 2011

1288

138

10,7

130

14

10,8

HT 2011

1601

175

10,9

131

20

15,3

VT 2012

807

104

12,9

101

13

12,9

HT 2012

1282

150

11,7

128

23

18

Andelen kvinnor som antas till SMO-utbildningen varierar, men 18 procent vid årets hösttermin är en
av de bästa. Snittet ligger på drygt 14 procent.
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Lomma-Staffanstorp har konstaterat att man är tre-fyra minuter snabbare i snitt per larm sedan satsning på två mindre fordon infördes.
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Foto: BO NYSTRAND

3-4 minuter snabbare
Lomma-Staffanstorp

effektivare med två mindre räddningsenheter

Offensiva enheter blir allt
vanligare inom räddningstjänsten. I Lomma-Staffanstorp är det verklighet
sedan april förra året.
– Det är det största som
hänt sedan jag började som
brandman 1977. Och det har
helt med tiden att göra, säger Roland Nordstedt.

Fördröjningar vid utlarmning diskuteras ofta. Det handlar för det mesta om förlorad
tid som orsakats av annan part,
och oftast om sekunder. Alla är
överens om att all tid som kan
kapas är väsentlig när det gäller
livräddning.
Räddningstjänsten LommaStaffanstorp har förändrat det
man kan styra över själva – sin
utryckningstid.
Och här pratar vi om minuter.
– Vi har kommit fram till att
med de nya resurserna är vi trefyra minuter snabbare. I snitt
per larm, säger Nordstedt.
Under den tiden kan mycket
hända. Roland Nordstedt konstaterar att det numera är mindre risk att det som händer är
allvarligt.
– Vi har bekräftelse på att liv
räddats i samband med sjukvårdslarm. Flera bränder har

Gör skillnad

”Vi har bekräftelse
på att liv räddats.
Flera bränder har
kunnat släckas i ett
tidigt skede.”
Roland Nordstedt,
Lomma-Staffanstorp

kunnat släckas i ett tidigt skede.
är en
deltidsorganisation med fem
respektive sex brandmän i beredskap på de två brandstationerna och runt 450 larm om
året.
Förra året investerades i två
mindre enheter till båda stationerna. Ett välutrustat fordon
(så kallad basfemma) och en
Caddy för räddningsledaren.
Båda kan köras med B-körkort.
Två personer har alltid med
sig fordonen under beredskap, oavsett om de är hemma, på jobbet eller till affären
och handlar. De åker direkt till
olycksplatsen på alla larm och
är för det mesta på väg inom 3060 sekunder.
Övriga i styrkan har traditionell utryckning, hämtar brandLomma-Staffanstorp

bilen på stationen och ska vara
på väg inom fem minuter.
– Vid mindre utomhusbränder och sjukvårdslarm har det
hänt att övriga styrkan återkallats innan de ens hunnit lämna
stationen, säger Nordstedt.
Roland Nordstedt åker som
räddningsledare och är enbart
positiv till förändringen.
– Strax efter införandet hade vi en pyroman som härjade
och anlade ett 30-tal bränder,
bland annat vid fyra dagis. Till
dem kom vi snabbt och kunde
bryta förloppen kvickt. Med
den här satsningen har vi även
blivit populära i grannkommunerna. Dels för att vi är snabba,
dels för metodiken.
Fordonen är tillsammans
bland annat utrustade med
defibrillator, sjukvårdsväskor
med syrgas, klippverktyg, inbrytningsverktyg, IR-kamera,
andningsapparat, skärsläckare
och fläkt för övertrycksventilation. Två bilar med utrustning
innebar en investering på två
miljoner kronor per station.
Det finns skäl att tro att den
redan betalat sig i minskade
brandskador och vårdkostnader.
Men en förändringär

inte alltid enkel. Det fanns motstånd

Mick Olsén, Roland Nordstedt och Thomas Edefell i Lomma-Staffanstorp är nöjda med satsning på offensiv enhet. Foto: Per Larsson

bland brandmännen och det är
inte alla som antagit uppgiften
att vara en av de två i offensiva
enheterna.
– Det fanns en rädsla bland
personalen att komma ensam
till olycksplats. Den osäkerheten gör att det på en del skift ofta är samma personer som kör
offensiva enheten. Det här arbetssättet kräver också ett annat taktiskt tänkande.
Thomas Edefell tycker det är en fördel att
komma först i egen bil även om
händelsen kräver insats från
hela styrkan.
–Nu hinner jag mer lugnt göra orientering och bedömning
för beslut innan släckbilen
Styrkeledaren

kommer. När man åker alla på
en gång och styrkan är ivrig att
komma igång kan det bli stres�sigt att göra rätt bedömning.
Men han konstaterar också
att tiden främst handlar om att
hinna stoppa något i sin linda.
– Jag har varit med och släckt
två dagisbränder med utrustning från de mindre fordonen. Det har då varit utvändiga
bränder som inte hunnit ta sig
in i byggnaderna.
Edefells uppfattning är att
man kan släcka nio av tio bränder med den utrustning de två
mindre fordon tillhandahåller.
– Och så småningom tror jag
vi kommer att göra det i praktiken.
PER LARSSON
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Vårdens egen poängtabell
Indikatorer

stöd för att mäta och betygsätta egen kvalité
STOCKHOLM

Indikatorer med tidsmål.
Det använder sjukvården
för att mäta och granska
den egna kapaciteten.
– Det är klart vi ska mäta
för att bli bättre. Det finns
ingen väg tillbaka, säger docent Anders Rüter.

På akutsjukhus finns olika
ledningssystem som aktiveras
när en allvarlig olycka eller katastrof inträffar.
Det är förmågan att leda
dessa sjukvårdsinsatser både
på lokal (prehospitalt och akutsjukhus) och regional nivå som
numera utvärderas med mätbara mål, så kallade kvalitetsindikatorer. Mätningarna sker
i samband med större övningar
och utbildningar.
Arbetet började 2003 då det
ansågs saknas kvalitetsindikatorer inom sjukvård och katastrofmedicin.
– Vi inledde det systematiska
arbetet inom prehospital sjukvård, övriga följde efter året
därpå, säger Anders Rüter, docent vid Sophiahemmet högskola.
Socialstyrelsen hade tagit
fram en samsyn för hur ledning
vid större insatser skulle se ut i
hela landet. Anders Rüter började skissa på vad som skulle
mätas och så småningom sätta
tidskrav.
Och fann ett samröre med
Napoleons fältskär.
– Napoleon var först med läkare i stridslinjen, och hans
fältskär Larrey satte som mål
att tillbakatransport av skadade skulle ske inom 15 minuter.
Samma krav finns för den
svenska prehospitala vården
vid större olyckor, enligt ett
koncept för sjukvårdsledning,
Mätningar görs av flera variabler inom ledning på flera
nivåer, lokal sjukvårdsledning
och stabsmetodik är två exempel. För samtliga verksamheter
är det elva punkter, relevanta
för respektive verksamhet, som
bedöms. Betygsättning sker på
en skala 0-2 poäng.
– Hittills är det ingen som
fått full pott. Men syftet är ju att
bli bättre genom att mäta måluppfyllelse vid särskild sjuk-

Nödvändigt
”Poängbedömningen ger möjligheter att
jobba mer systematiskt, sätta nya mål
och selektivt jobba
med dem.”
Mårten Belfrage, chefläkare
St Görans sjukhus Stockholm

vårdsledning med stöd av relevanta indikatorer. Sjukhusets
katastrofledning övas regelbundet och förbättrade sitt resultat i den senaste övningen,
säger Monica Rådestad, doktorand och beredskapssamordnare vid St Görans sjukhus
i Stockholm.

De resultatsom indikatorerna
ger ska återkopplas till eventuellt beredskapshöjande åtgärder.
– Upptäcks brister måste de
åtgärdas. Och det har hänt att
upptäckta brister medfört förändringar i utbildningen, säger
Anders Rüter och fortsätter:
– Runt 5 000 av ambulanspersonalen i Sverige, det är ungefär 75 procent, är utbildade
på samma sätt i att leda en sjukvårdsinsats i ett skadeområde
under de första 30 minuternas
skede.
Hur vet man då att man använder rätt indikatorer?

– Någonting måste vi utgå
från och vi har uppmanat personalen att framföra synpunkter om de har andra förslag, det
samma gäller när de frågar hur
vi tagit fram tidsgränserna.

Det lär finnas uppgifter som
inte blivit indikatorer, finns det
en risk att de bedöms oviktiga?

inte är effektivt är det lättare att
upptäcka var det fallerar.
– När vi övat på St Görans
sjukhus framhåller personalen
att den vill bli bedömd. De vill
veta om de uppfyller kraven.
Och det är just det vi nu kan mäta. Dessutom kan vi presentera
resultat över tid. Med bra dokumentation kan vi utvärdera arbetet, säger Monica Rådestad.

Mäter ni också själva vårdresultatet?

Mårten Belfrage, chefläkare

– Den frågan är väsentlig. Vi
vill få så många resultat som
möjligt och det kanske är dags
att utveckla bedömningsmallarna för att därmed utveckla verksamheterna. Det är inte okej för mig att bara sitta på
läktaren och säga vad som är
viktigt, säger Anders Rüter.
– Det finns en lista även för
själva vården. Men det kan vara svårt att mäta. Hur patienten klarar sig kan både bero på
själva skadan och patientens
tillstånd före skadehändelsen,
inte nödvändigtvis på själva
vården.
Mätningarna har i vilket fall
gett en standard och om arbetet

på St Görans sjukhus anser att
mätningar med hjälp av indikatorer är ett alldeles nödvändigt
hjälpmedel för att bli bättre på
att hantera sällan förekommande händelser.
– Förr eller senare händer det
oväntade. Och poängbedömningen ger möjligheter att jobba mer systematiskt, sätta nya
mål och selektivt jobba med
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Fakta

Sjukvårdens
indikatorer
För särskild sjukvårdsledning (katastrofledning) på regional och lokal nivå finns bedömningsmallar där elva uppgifter (indikatorer) ska utföras
rätt och inom viss tid från larm.
Korrekt insats ger två poäng,
delvis rätt en poäng och fel
noll poäng. Godkänt vid elva
poäng.
Som exempel de elva indikatorerna för lokal sjukvårdsledning:
Beslut om beredskapsnivå
(mål 3 minuter efter larm).
Fatta inriktningsbeslut för
sjukhusets verksamhet (15
min)
Ge underlag för pressmeddelande (15 min)
Ge underlag till regional ledning om resurser (25 min)
Kontrollera att det finns
medicinskt ansvariga utsedda på Akuten och Operation
(30 min)
Bedöma behov av intensivvårdsplatser (45 min)
Första information till egen
personal (60 min)
Bedöma personaluthållighet
(90 min)
Bedöma och rapportera egna gränssättande resurser
(120 min)
Bedöma påverkan på egen
verksamhet i dag/imorgon
(120 min)
Plan för information till patienter vars åtgärd skjuts upp
(180 min)

Anders Rüter och Monica Rådestad, arbetar med sjukvårdens indikatorer. Det är självklart att mäta för att bli bättre, anser Rüter.

Foto: Per Larsson

dem, anser Belfrage.
Hans reflektioner från
sin egen position över gjorda mätningar är att detaljer i
stabsarbetet behöver förbättras.
– Det gäller avlösningar,
hur vi släpper in ny personal
och planerar för hållbarhet.
Monica Rådestad håller på
med ett forskningsarbete
som har koppling till mätbara
indikatorer. Det handlar om
utvärdering av större olyckor
och möjligheten att forma ett
nationellt register.
– I dag registreras olyckor
på olika sätt i landet. Dessutom är alla register kopplade
till patienten, inte till händelsen. Med ett nationellt register skulle vi exempelvis kunna se hur många olyckor vi

har på grund av antagonistiska hot, i dag är det tyvärr inte
möjligt.
Monica Rådestad deltog i
ett seminarie om forskningsbehov inom ledning och samverkan som MSB arrangerade
i våras.
– Vi fick ta del av en studie
om kunskapsläget över indikatorer för ledningssamverkan inom krishantering. Där
nämndes inte den avhandling om indikatorer inom katastrofmedicinsk sjukvårdsledning som lagts fram vid
Linköpings universitet. Jag
välkomnar ett större utbyte
av forskningsresultat och erfarenheter mellan organisationer för att dra lärdomar av
varandra.
PER LARSSON
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Nationell plattform
för all ledning utreds
En nationell plattform för
lägesbild, dirigering och ledning som omfattar polis,
sjukvård och all säkerhet
diskuteras.

– I dag har alla krisaktörer
sina egna ledningssystem. Vi
behöver något a´la Rakel inom
detta system, säger Jörgen
Berggren, Rikspolisstyrelsen.
– Andra tankar är att hitta en
plattform där alla kan medverka, vilket inte innebär att alla
aktörer behöver foga in sig i ett
gemensamt system, men att de
med sina system kan kommunicera med varandra i någon
form av gemensam struktur.
Exempel på system som kan
inrymmas är Wis och Rib, säger Bengt Källberg, MSB.
MSB har tagit beslutom

projektet Ledning och samverkan
där man ska utveckla riktlinjer
och försöka hitta grunder för
ett nationellt ramverk.
–Det involverar olyckor, kriser och andra samhällskritiska
händelser, från lokal till nationell nivå. Och det finns andra
relevanta projekt som ska inordnas eller samordnas med
det här arbetet, säger projektledaren Rolf Olsson.
Bred förankring är viktigt
och ett 60-tal personer kommer involveras i arbetet.
– Försvaret kommer att vara med på något sätt. Och det är
bra eftersom vi har en diskussion om återtagande av civilförsvarstanken.
Projektet ska vara slutfört senast 30 juni 2014.
Polisen leder samtidigt ett
projekt som ska pågå 2013-

Omfattande
”Det involverar olyckor,
kriser och andra samhällskritiska händelser, från lokal till nationell nivå.”
Rolf Olsson, projektledare, MSB

2014 och som beviljats pengar
från krisberedskapsanslaget
(2:4). Arbetet har startat med
en förstudie.
– Vi ska inventera myndigheternas behov av ledningsstöd,
leverera en beräkning av nytta,
göra risk- och sårbarhetsanalys
samt redovisa för- och nackdelar med en gemensam teknisk
lösning, säger Jörgen Berggren.
Han konstaterar att dagens
system har höga kostnader för
drift och underhåll, att det pratas mycket om informationsutbyte och gemensam lägesbild,
men finns ingen diskussion om
ett nationellt teknikstöd.
– Från vår sida pratar vi inte om ett polissystem utan ett
samhällssystem. Vi är ute efter helheten. Fungerar inte ni,
fungerar inte vi. Målet är att det
här ska leda både till bättre insatser och bättre ekonomi, säger Berggren.
För att det hela ska bli verklig-

het behövs en samsyn på vad
ledning och samverkan är, hur
information ska delas, konstaterar Bengt Källberg.
– Alla har olika ingångvärden och olika behov, närhetsoch likhetsprinciperna spelar
roll. Allt ska fås ner till ett ge-

mensamt tänk och i slutänden
handlar det om hur det höjer
kompetensen på oss alla, säger
Källberg.
I slutänden handlar det alltså

om att hitta en plattform som
alla kan ansluta sig till.
– Samhället ställer krav på
krisaktörerna, att det ska vara
effektiva insatser och att vi blir
bättre såväl i vardag som kris.
För att klara det krävs en viss
form av it-stöd, säger Jörgen
Berggren.

 Polisen har inga problem att
släppa ifrån sig information?

– Inte på det här området. Vi
driver också känsliga ämnen,
men här är vi en aktör bland andra och måste både samarbeta
och samverka.

Mats Granat, räddningschef i
Höga Kusten-Ådalen, erkänner sig luttrad i ämnet och
tycker han hört diskussionen
förut.
– Går vi från ord till handling blir det bra, men inte om vi
sitter här om åtta år och säger
samma sak, säger han.
– De som känner mig vet att
det blir fart. Min ambition är
att när vi har tillräckligt bra resultat så tar vi nästa steg. Ska vi
vänta tills allt är helt färdigt blir
det aldrig verkstad, säger Jörgen Berggren.
Granat håller med om att ett
gemensamt system behövs och
poängterar samtidigt att samarbete är mer än teknik.
– Ordet samverkan hatar jag,
det är inte mätbart. Men samarbete är viktigt, vi måste jobba ihop.
Per Larsson

Ny guide för informationssäkerhet

MSB och Riksarkivet har
tillsammans tagit fram en ny
vägledning som stöd för både
offentliga och privata organisationer att kartlägga sin information.
– Både informationssäkerhet och arkivverksamhet är
föreskrivna verksamheter för
myndigheter men det har saknats ett stöd för kartläggning
därför har vi nu tagit fram en
gemensam vägledning, säger
Fia Ewald, MSB.
Arkivarier och ansvariga
för informationssäkerhet har

ett gemensamt intresse av att
identifiera och skydda information. Vad finns det för information och hur ska den värderas? Syftet med vägledningen
är att stödja kartläggningen av
information i en organisation.
– Vägledningen är konkret
men på en övergripande nivå.
Den avser inte att vara heltäckande men ge en tydlig inriktning för hur man ska betrakta
och kartlägga information. En
avsikt är också att arkivarier
och informationssäkerhetsansvariga ska hitta varandra i

organisationen för att det ska
bli en effektivisering för verksamheten.
Vägledningen kan ses som
MSBs och Riksarkivets bidrag
till e-förvaltningsarbetet i edelegationen.
– Den är också ett stöd för
e-delegationen. E-förvaltning
består väldigt mycket av informationshantering och där är
de här aspekterna viktiga frågor, säger Fia Ewald.
gunno ivansson
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MSB behöver synas mer
NKI-undersökning:

målgrupper vill se mer av MSB
MSBs målgrupper är inte
särskilt nöjda med myndigheten. Handläggarna är
trevliga och kunniga, informationen är bra men många
tycker myndigheten är passiv, osynlig och dålig på att
samverka både internt och
externt.
Landstingen och räddningstjänsterna är bland de
mest missnöjda.

För första gången sedan
myndigheten bildades 2009
har det genomförts en övergripande Nöjd-Kund-Index-undersökning (NKI). Undersökningen gjordes under försommaren och ger ett nyckeltal
som bygger på målgruppernas
sammanvägda bedömning av
tre frågeställningar: helhetsupplevelsen av relationen, hur
väl MSB uppfyller kundens
förväntningar, samt hur nära
kunden anser att MSB är en
ideal myndighet.
Dessa tre frågor är standardiserade inom undersökningsbranschen och används såväl
brett inom samhällsektorn i
Sverige som i stora delar av Europa när man mäter NKI.
MSB får ett övergripande

NKI på 64 vilket undersökningsföretaget betraktar som
relativt lågt. Resultatet varierar också kraftigt mellan de olika målgrupperna. Lägst resultat ger landstingen, räddningstjänsterna och centrala myndigheter/samverkansområden
samt frivilligorganisationer.
Högst resultat ger säkerhetsrådgivare till transportörer
av farligt gods, företag inom
brandskyddskontroll/sotning
och kommunledningar.
Både landstingen och

räddningstjänsterna känner sig
bortglömda. Räddningstjänsterna jämför ofta med hur det
var innan MSB bildades och att
myndigheten fjärmat sig från
kommunerna.
Landstingen anser att MSB
borde lära sig mer om deras
verksamhet och att samverkan med Socialstyrelsen inte
fungerar. Från länsstyrelserna får MSBs interna samverkan mycket kritik och att större hänsyn bör tas till länsstyrelsernas bristande resurser och
arbetsbelastning innan man
ger uppdrag.
Samtidigt är det inte bara ris,
MSB får också mycket beröm

från länsstyrelserna. Där finns
omdömen som ”Övningsenheten är duktig”, ”Jag har inget
att kritisera. Jag tycker det går
framåt och blir bättre och bättre” och ”Jag tycker det är en bra
myndighet som är på rätt väg,
men de bör synas mer utåt”.
är
missnöjda med att deras frågor
bytt avdelning inom MSB. De
tycker också att de borde bli utnyttjade oftare.
Mest nöjda är de som har
med farligt gods att göra, sotningsföretag och kommunledningar. Särskilt positiva är
transportörer av farligt gods
där det kan låta så här: ”Det är
ett otroligt stöd man har därifrån. Man får alltid snabba svar
och jag tycker att man blir jättebra bemött, både när man ringer dit och när man är där.”
– Vår spontana reaktion är
att vi har problem att jobba
med och saker att utveckla. Det
finns delar i rapporten som ser
mer besvärligt ut än vi hoppats
att det skulle göra, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB.
MSB behöver bli betydligt
bättre på intern samordning
Frivilligorganisationer

Bli tydligare
”Vi måste bli bättre på
att kommunicera hur
vi ser på vårt uppdrag i
förhållande till räddningstjänsten och vad
Sveriges räddningstjänster kan förvänta
sig av MSB”
Svante Werger, kommunikations
direktör MSB

och bättre förklara varför myndigheten gör var den gör. Det
har redan tillsatts en arbetsgrupp som snabbt ska hitta åtgärder för att bli bättre inom de
områden som får kritik.
De tre målgrupper som lyfts
fram i det första skedet är centrala myndigheter, beredskapsdirektörer och motsvarande på länsstyrelserna och
kommunala räddningschefer.
I nästa steg ska arbetsgruppen
titta på vad som kan göras i förhållande till de två målgrupper som gav MSB lägst betyg,

Mjölby dömd betala 2,5
miljoner i skadestånd
Ägarna till en golfbana utanför Mjölby vann en delseger i Mark- och miljödomstolen. Mjölby kommun döms
att betala 2,5 miljoner kronor i skadestånd efter att
räddningstjänsten under ett
regnoväder översvämmat
golfbanan för att rädda 18
villor.

I juli 2007 regnade det kraftigt. Räddningsledaren ansåg
att 18 villor i Väderstad riskerade att drabbas av översvämning av vatten från en bäck som
löpte genom golfbanan.
För att stänga av flödet i

bäcken täppte man till en vägtrumma med ett gruslass. Åtgärden ledde till att golfbanan
översvämmades och skapade
en vattenyta på 22 hektar jämfört med de två hektar dammar
som normalt fanns.
I dammarna simmade karpar
för att hålla efter växtligheten.
Under den konstgjorda översvämningen tog sig gäddor in i
dammarna och karparna blev
gäddmat. Återinplantering av
karpar var omöjligt eftersom
de oundvikligen skulle gå samma öde tillmötes.
Gäddorna måste bort men

utrota gäddor är ingen enkel
affär. Länsstyrelsen sade nej
till gift och utfiskning med nät
är omöjligt.
Enda sättet är tömning av
dammarna och det skulle enligt
beräkningar ägarna låtit göra
kosta fyra miljoner kronor exklusive moms. Därför stämde
ägarna till golfbanan kommunen och krävde skadestånd enligt miljöbalken.
Mark- och miljödomstolen konstaterar att räddningstjänsten inte gjorde något fel
men att det är orimligt att ägarna till golfbanan ska få betala en
kostnad som de inte har någon

skuld i. Kommunen vill inte
betala och hävdar att man inte
kan dömas till skadestånd enligt Lagen om skydd mot olyckor.
Rätten betraktar dock

räddningstjänstens ingrepp som
vattenverksamhet och dömer enligt miljöbalken som
har strikt skadeståndsansvar.
Domstolen anser inte att alla
de åtgärder för återställning av
golfbanan som ägarna redovisat är nödvändiga och medger
inte hela det begärda skadeståndet.
gunno ivansson

landstingen och frivilligorganisationerna.
Arbetsgruppens mål är

bland
annat att MSB ska upplevas
som samordnande, vara till
nytta men också att förväntningarna på MSB ska vara rimliga. Enligt Svante Werger har
MSB kanske inte varit helt tydlig med vad till exempel räddningstjänsten kan förvänta sig
av myndigheten.
– Bilden man får är att det
inom räddningstjänsten finns
förväntningar på att MSB ska
kunna ge ett direkt stöd i enskilda frågor på ganska detaljerad nivå. Där jag tror att vi
kanske måste hitta ett sätt att
möta räddningstjänstområdet
lite mer strategiskt. Vi måste
bli bättre på att kommunicera hur vi ser på vårt uppdrag
i förhållande till räddningstjänsten och vad Sveriges räddningstjänster kan förvänta sig
av MSB.
– Vi vill också hitta former
att föra dialog med olika målgrupper om NKI-resultatet
och lyssna på deras egen syn på
hur MSB kan förbättras., säger
Svante Werger.
gunno ivansson

Allmänna råd
om ledning

MSB har gett ut nya allmänna råd om ledning av
insatser i kommunal räddningstjänst. De nya allmänna råden (MSBFS 2012:5)
ger vägledning vid planering och genomförande av
insatser, samt vid länsstyrelsens övertagande av omfattande räddningsinsatser.
Med det nya rådet ersätts
och upphävs tidigare allmänna råd från Räddningsverket.
Fyra viktiga punkter i det
nya allmänna rådet är:
Ledning bör bedrivas
kontinuerligt.
Ledning bör också bedrivas med hänsyn till risker,
insatser och beredskap.
Vid ledning bör hänsyn tas till organisationens
samlade förmåga.
Övning och utbildning
bör ske regelbundet.
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Förutspår framtidens
räddningstjänst
Räddningstjänsterna i storstäderna spanar ovan horisonten för att möta framtiden.
– Vi ser inte trenderna och
utmaningarna som de mest
sannolika, men vi ser dem
som möjliga, säger projektledaren Helena Klasson,
Räddningstjänsten Syd.

Räddningstjänsten Syd,
Storgöteborg och Storstockholm har tillsammans drivit projektet ”2030 – en räddningstjänst i tiden?”.
Det handlar om spaning och
omvärldsanalys av vad som kan
bli utmaningar och viktiga uppgifter i framtiden. Det handlar
om att hänga med i samhällsutvecklingen och även att skapa
möjligheter att påverka den.
– Vi ska inte dra förhastade
slutsatser, men heller inte vara
förändringsblinda. Lite handlar det om att se det osynliga,
säger Helena Klasson
28 personerhar deltagit i pro-

jektarbetet som fokuserade på
fem områden: demografi, klimat, teknologi och kommunikation, samhällsplanering
samt social oro.
Projektet har besökt och tankat av över 100 andra organisationer, myndigheter, företag
med flera. Trender som kan bli
utmaningar har identifierats.
En modell för att arbeta med
omvärldsbevakning har tagits
fram.
– Vi vill inte hävda att vårt arbete är heltäckande, men vi anser att de områden vi fokuserat
på är viktiga. Nu har vi ett underlag, våra politiker är involverade. Vi har en helt annan
bas än tidigare att stå på. Klarar
vi inte att gå vidare nu, då vet
jag inte när vi ska göra det, säger Magnus Wallin, avdelningschef på Storstockholms brandförsvar och aktiv i projektet.
I rapporten listas 15utmaning-

ar som identifierats genom
omvärldsbevakningen, de ska
ses som ett urval och utgångspunkt för fortsatt arbete.
Utmaningar är exempelvis
att skaffa kunskap om komplexa system och nya byggsätt,
vara aktiva inom riskhantering, möta ett förändrat klimat,

På spaning efter trender och utmaningar. Helena Klasson och Magnus Wallin har arbetat i projektgruppen som försökt se vad räddningstjänsterna ska klara i framtiden.
Foto: per larsson

säkerställa åtkomst till el- och
datanätsleveranser, hantera information om terror, förändringar i infrastruktur och
transporter, vara redo för en
ökande individualisering.
Presentationen av arbetet
möttes med intresse och uppskattning av åhörarna.
– Många av utmaningarna
finns här redan i dag. Det är jättebra att det här jobbet genom-

förs. Vi har kanske varit bra på
att parera det som hänt, men
aldrig parerat för framtiden. Vi
ansluter gärna till det här arbetet, sa Anders Edstam, Södertörn.
– Det är ett bra dokument
och bra att organisationerna
själva driver frågan, då finns
drivkraften. De 28 personer
som jobbat med detta sitter nu
med mycket viktig kunskap, sa

Håkan Axelsson, MSB.
– Om vi säger att vi inte har
resurser att arbeta med detta,
då borde slutsatsen vara att annat är viktigare. Men det här ser
jag inte att vi kan vara utan, det
kan handla om omprioritering
av resurser, sa Göran Gunnarsson, blivande förbundsdirektör
för Storstockholm.
I samband med presentationen nämndes att fler framåt-

blickande omvärldsanalyser
gjorts, några av dem kände inte
projektgruppen till.
–Hade vi känt till alla kanske
vi bara behövt gjort hälften av
det arbete vi utfört. Det är givetvis viktigt att få ett utbyte
med andras analyser och kanske göra en uppdelning av arbetet, säger Helena Klasson.
PER LARSSON

Läs mer på www.rsgbg/2030

Fem scenarier som hotar samhället 2032
MSB har också kikat in i
framtiden – mot 2032.
I skriften ”Samhället
år 2032” presenteras fem
framtidsscenarier som utmanar samhällets skydd
och beredskap.

Framtidsscenarierna har tagits fram inom MSBs långsiktiga strategiska analys med syfte
att ge underlag för strategi- och
inriktningsarbete inom samhällsskydd och beredskap, och
som ett viktigt verktyg i fort-

satta analyser av förmågan att
hantera olyckor och kriser.
De fem scenarierna är:

Ökande befolkning med försämrad folkhälsa


Svag ekonomi, hög arbetslöshet och social oro


Accelererande klimatförändringar och stigande oljepris


Hot om terrordåd i en värld
av konflikter

Antibiotikaresistenta bakterier sprids över världen

Scenarierna beskriver hur

samhället kan utvecklas och
vilka utmaningar och möjligheter det innebär.
Det handlar dels om hur hotoch riskbilden förändras, dels
om att förutsättningarna för
samhället att hantera olyckor
och kriser påverkas.
De fem scenarierna är

avsedda att väcka tankar och idéer.
MSB säger inte att detta är de
mest sannolika utvecklingsvägarna, men att scenarierna är

möjliga.
Scenarierna öppnar också för
att diskutera kring vad i respektive scenario som direkt och indirekt påverkar samhällsskydd
och beredskap och hur detsamma bör utvecklas för att möta
framtida utmaningar och ta till
vara på möjligheter.
Skriften finns att ladda ner som pdf från: https://
www.msb.se/RibData/Filer/
pdf/26217.pdf
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Ett liv på minimum
BUNJ, SYDSUDAN · Träskom-

råde, malariarisk och ormar. Stora
flyktingläger där hälsoläget är kritiskt. Tjugofyra7 har besökt Bunj,
Sydsudan, där MSBs insatsstyrka
byggt läger åt FNs flyktingkommissariat.

T

idig morgon, strax efter sex, och solen har
snabbt klättrat en bra bit över horisonten.
Bara drygt 20 grader än. Känns svalkande.
Utanför köket står geten Sema, otålig och

hungrig. Han väntar på att Carina Fritz ska
servera honom dagens frukost, brödrester och
en kopp kaffe.
Björn Johansson befinner sig i granntältet,
drar igång vattenreningsanläggningen.
– Det här är skönaste tiden på dagen. Inte
alldeles för varmt, tyst och fridfullt. Det jag gör
är att starta igång systemet, kollar så allt fungerar, säger han.
Det kan låta som en romantisk bild av ett
basläger mitt i Afrika, och är det kanske också
för den som inte är allt för bekväm.
Här finns allt eller inget, beroende på hur
man ser det. Ett primitivt liv, men också utan
de vardagliga måsten som vi ofta förstorar.
Utanför grindarna är situationen en annan.

Det är därför lägret finns till.

Vi befinner oss i norra delenav Sydsudan, mot

Bostad i flyktinglägret.
Lokalbefolkningen bor
ungefär på samma sätt.

gränsen till Sudan. I regionen Maban finns
fyra flyktingläger med runt 110 000 människor. Samtidigt uppgår den bofasta befolkningen inte till mer än 20 000-30 000.
Härifrån tar man sig inte på något enkelt
sätt. FN-flyget till huvudstaden Juba tar fem
timmar, ska bokas minst 48 timmar i förväg
men är ingen garanti för att få en plats. Saknas
en reservdel kan den inte köpas här, kanske i
Juba. Tålamod.
Tvärs över vägenhar Läkare utan gränser och
Rädda barnen sina läger. Det finns ytterligare

Tjugofyra7 · #16

Reportage/Sydsudan

december 2012

17

Fakta

Sydsudan

8-9 miljoner invå-

Brott på en kabel, och givetvis inträffar det under den värsta regnskuren. Björn Svärd (till höger) och Björn Johansson reparerar. Ovädret var i princip dagligt och dränkte snabbt lägret. Även åskvädren var
ibland våldsamma, en kväll slog blixten av toppen på antennen och
dödade kontakten med omvärlden.

Tord Norrby skapar strömavbrott och lär Ari att felsöka. Det är snart
dags för honom att ta över det dagliga ansvaret för lägrets elförsörjning.

av resurser

Uppståndelse i flyktinglägret i Doro när det kommer besök.

ett antal alldeles i närheten eftersom vi befinner oss fem minuters promenadväg från lokala flygplatsen, som är en raksträcka av grus
i skogen. Och strax där bortom, flyktinglägret
Doro med drygt 43 000 människor.
Dit beger vi oss denna dag i sällskap med Lukas Rust, UNHCR.
– Människorna här lever på minimum. De
får 15-20 liter vatten per person och dag och
ett visst antal kalorier, berättar han.
Läkare utan gränser har sjukhus i lägret,
Rädda barnen bedriver skola och vi träffar en
lärare som rättar uppgifter ute på skolgården.
Han har 120 elever i klassen.
Lägret är stort till ytan, flyktingarna behöver

”Många drabbas av malaria
och diarré. Det är
fortfarande en
nödsituation.”
Myrat Myradov, UNHCR

inte trängas. Hela byar som flytt har etablerat
sin egen by i lägret, det finns plats för mindre
odlingar och bete för djuren. Det ser bättre ut
än de katastrofbilder man är van från TV.
– Flyktingarna kom hit innan det blev läger
och lokala myndigheter lät dem bo kvar och
använda deras mark. Tror inte det är många
ställen man tillåter att bygga flyktingläger på
det här viset. Men här delar man samma kultur. ”Det är ju våra bröder och systrar som
kommer”, sa de lokala representanterna, berättar Myrat Myradov på UNHCRs kontor.
I flyktinglägret finns kommittéer för frågor
som rör kvinnor, ungdomar, mat med mera.
Varje by i lägret har sin representant, exempelvis en som ansvarar för att alla i byn får sin

nare, yta 634 000
km2 (cirka 1,5 gånger
Sverige).

Lågland med i huvudsak savann, träskmark eller regnskog.

Religion: saknar
statsreligion, men i
huvudsak kristet.

Inbördeskriget i
Sudan pågick 19832005. 2005 slöts
fredsavtal. 9 juli 2011
blev Sydsudan officiellt självständigt efter
folkomröstning.

Trots tidigare oroligheter och hot erkände
Sudan snabbt det nya
landet.

Strider har förekommit i gränstrakterna mellan de båda
länderna sedan självständigheten. Konflikten rör främst rätt till
oljefyndigheter och
gränsdragningen mellan länderna har varit oklar.

En motor i inbördeskriget var sudanesiska
regeringens försök att
islamisera den södra
delen av landet. Under
kriget drevs över fyra
miljoner sydsudaneser
på flykt, 2009 beräknades 2,5 miljoner ha
återvänt.

Försök att återbörda flyktingar från
främst Sudan och
Egypten har inte lyckats på grund av närmast avsaknad av infrastruktur i form av
vägar, sjukhus och
skolor.

Dåliga sanitära förhållanden. Mindre än
halva befolkningen
har tillgång till rent
vatten, många allvarliga sjukdomar förekommer.
Källa: Inrikespolitiska
institutet.

ranson av mat. Föräldralösa barn tas om hand
av grannar eller släktingar, i sista hand ligger
ansvaret på byns ledare.
Svält är inte problemet, däremot sjukdomar.

I lägren i regionen har många dött under året.
I våras ansågs siffrorna alarmerande, nu sägs
dödligheten vara under kontroll.
– När folk kom hit var de i dålig kondition,
många hade gått i en månad. Nu har vi sett en
bra utveckling, men det är fortfarande många
som drabbas av malaria och diarré. Det är fortfarande en nödsituation, säger Myrat Myradov.
Flyktingarnas boende är enkelt,
antingen hyddor eller FN-tält. Sam-
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”Somliga
kriser bara
rullar på”
tidigt är den fasta befolkningens bostäder i
staden Bunj, en halvtimmes promenad från
flyktinglägret, av liknande standard.
Om eller när flyktingarna kan återvända till
sina hemtrakter finns det ingen som ens vågar
gissa.
–Det finns läger i Kenya som existerat i 20
år. Det är inget att sträva efter, men tyvärr,
somliga kriser bara rullar på, säger Lukas
Trust.
FN-personalen jobbarsex dagar i veckan och
åtminstone fem av dem vill Myrat Myradov
att de ska vara verksamma och synliga ute i
lägren.
– Sen MSB byggde lägret har det blivit enklare att mobilisera krafter. De första tre månaderna bodde vi i modell flyktingtält, vatten och
mat var ett dagligt problem. Då är det svårare
att prestera ett bra arbete.
Nu blickar han ut över ett läger där representanter från frivilligorganisationer checkar
in för att tillbringa några dagars ledighet, med
vetskap om att det finns duschar och bra mat.
– Vi har obegränsat med vatten, alla är glada.

Kontakten med lokalbefolkningen är oftast avspänd och lättsam tycker den svenska styrkan. Björn Svärd här i kontakt
med några barn på huvudvägen intill Bunj som passerar FN-lägret.
Foto: PER LARSSON

Mick som är lokalanställd utbildas av Björn Johansson för att kunna ta över skötseln av vattenreningen. Kvalitén testas varje dag och än
har inga avvikelser noterats.

Ladda om
”För att vara
effektiv måste
man vara ledig
någon gång,
annars är det
lätt att energin försvinner
och det blir grinigt.”

med vatten brast och på morgonen var vi utan vatten. Då fick vi plattformen till vattenreningen på en dag, säger Svärd.

Björn Svärd, styrkeledare

föreskrifter. Största hotet är sannolikt sjukdomar, eller kanske giftormar. En lokalanställd
slog ihjäl en av de farligare giftormarna inne
i kontorstältet när FN-personalen ovetande
och i godan ro satt och arbetade.
Personalen har tydliga regler och rutiner för
egen säkerhet, men det är inte ovanligt att det
blir konflikt mellan dem och att praktiskt utföra arbete. Björn Svärd minns ett tillfälle i Centralafrikanska republiken.
– Det var nära huvudstaden Bangui där man
ville att vi skulle bygga ett fältkontor. Vi ifrågasatte säkerheten, påpekade att det var säkerhetszon fyra. Då gick de ut och ritade om kartan så att färgen på området motsvarade säkerhetsnivå tre.
Han tycker tillvaron i Sydsudan är förhållandevis enkel, relationen till lokalbefolkningen avslappnad. Samtidigt medveten om
att situationen kan ändras snabbt. Konflikter
inträffar i området, UNHCR har medlat och
ser till att även lokalbefolkningen får del av biståndet, ett sätt att förebygga oro.
– En dag brände man upp 120 kor och getter som redan var döda och som sades tillhört
flyktingarna. Sånt kan ge upphov till konflikter. Och om inte annat så sprids sjukdomar eftersom de döda djuren låg i vattendrag, säger
Björn Svärd.

När lägret var färdigbyggt fanns fyra svenskar

som helt enkelt skötte anläggningen. En vattentekniker, en elektriker, en sjuksköterska
och en styrkeledare.
I det här skedet är det sällan stressigt, så
länge inte något fallerar. Men dagarna blir
ändå långa. Arbetsdagen startar efter sex på
morgonen och pågår, från sett två timmar siesta mitt på dagen när det är alldeles för varmt,
fram till åttatiden då ett avstämningsmöte sätter punkt.
Å andra sidan finns inte mycket annat att
göra än att arbeta, det finns ingen annanstans
att ta vägen.
– Vi har ingen reglerad arbetstid och är man
här upp till sex veckor så funkar det. Men för
att vara effektiv måste man vara ledig någon
gång, annars är det lätt att energin försvinner
och det blir grinigt. Värmen tar också på krafterna, säger styrkeledaren Björn Svärd.
Frågesport med övriga i lägret på lördagskvällen, en promenad in till Bunj och volleybollmatch på söndagar. Det är ungefär vad en
vecka erbjuder i aktiviteter.
Läsa böcker och surfa på nätet är mer vardaglig avkoppling.
När svenskarna lämnar Sydsudan ska UNHCR själva ta över driften av lägret, hur det ska
gå oroar båda parter.

Situationen i flyktinglägren bedöms som kritisk. Dödligheten anses under kontroll, men
många blir sjuka i malaria och diarré.

– Om ingen kontinuerligt sköter lägret så
raseras det snabbt. Jag tror att man redan när
projektet startas borde ha med tre-fyra lokalanställda som från början lär sig hur lägret
fungerar och kan ta över skötseln. Det kan ta
lite extra tid och kraft i början, men man vinner på det i längden..
Det handlar också om förståelse för vad som
i grunden är viktigt. Den svenska styrkan hade
framfört behov av en gjuten plattform till vattenreningsanläggningen. Den hade inte hunnits med, FN hade prioriterat att få gångvägar
mellan tälten gjutna.
– Sen kom en översvämning, en behållare

Förläggningstält i FNlägret.

Inför överlämnandet av lägretinstruerar vat-

tenteknikern Björn Johansson och elektrikern Tord Norrby två lokalanställda hur vatten och el ska skötas.
– Jag skapar lite strömavbrott som Ari får
lära sig felsöka och fixa. Han är kunnig mekaniker och har inga problem att sköta elverken.
Men hur själva elsystemet är kopplat och fungerar är nytt för honom, det får han jobba mer
med, säger Norrby.
För arbete i Sydsudanfinns tydliga säkerhets-

Text o foto:
PER LARSSON
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Först kock – sen mottagning


Byggt för FNs flyk-

Carina Fritz är sjuksköterska.
Hon börjar dagen med
att laga frukost till hela
lägret.

Det tidiga morgonpasset är
självvalt. Carina tyckte kocken Jackson, som jobbade 0621 sju dagar i veckan, kunde få
lite drägligare dagar.
Carina Fritz egentliga uppgift är sjukvårdsansvarig för
den svenska personalen. Ett
väsentligt ansvar, men inte
tidskrävande. Därför släpper
hon in hela lägret på sin mottagning.
När en person från en frivilligorganisation fick hjärninflammation följde hon med
denne till sjukhuset i huvudstaden Juba, en tripp på ett
par dagar, och högsta ansvarige för UNHCR i Sydsudan
prisade svenska styrkans
flexibilitet.

tingkommissariats
(UNHCR) organisation utanför Bunj i norra Sydsudan.

Plats för 50 boende,
kontor, möteslokaler,
kök, hygienutrymmen,
tvättstuga med mera.

Ett mindre läger i
Jamman kompletterades med elektricitet
och några tält.

Insatsen påbörjades i juli, överlämnades till UNHCR i slutet
av oktober.

MSBs insatsstyrka
bestod som mest av
tio personer, i den ingick styrkeledare, logistiker, lägertekniker,
vattenreningsexpert,
elektriker och sjuksköterska.

Sida finansierade
insatsen som var budgeterad till 14,5 miljoner kronor.

I regionen finns fyra
flyktingläger med cirka
110 000 människor.

Svenskarna har f ramfört

Carina Fritz börjar dagen med att fixa frukost till cirka 50 personer. Initiativet tog Carina tillsammans med den
svenska styrkan för att kocken Jackson skulle få lite drägligare arbetsdagar.
Foto: PER LARSSON

att
Carina behöver ersättas på
två plan när de lämnar lägret.
Som stand-in i köket, men
framförallt att någon tar över
kliniken där sårskador och
malaria är de vanligaste skälen till besök.
– Jag har under min period
haft sex malariasmittade, varav två allvarligt. Myggsticken här är dödliga om man inte
får behandling. Veckan innan
vi kom hit var det en kvinnlig
läkare som dog av malaria.

dyrt, i andra fall för att uppdraget är långvarigt och profylax inte bör intas mer än
upp till två månader eftersom
långvarig konsumtion kan ge
allvarliga biverkningar.
– Jag har framfört till FN
hur pass dåliga de som smittats av malaria varit, att de
måste ta profylax. Men informationen stannar där, det leder ingen vart, säger Carina
Fritz.

Riskerna nonchalerasmärk-

I en miljö därett litet sår kan

ligt nog. Många FN-anställda
väljer att inte ta malaria-profylax. I vissa fall för att det är

och rutiner och klara att göra
det över längre tid. Styrkeledaren Björn Svärd sträckte
upp de boende i lägret när det
behövdes.
– Tidigare sprang alla in
i köket och lagade sin egen
mat. I köket ska bara de vara
som jobbar där. Det är en fråga om hygien, men också om
att acceptera den mat som
serveras, säger han.

Smittrisk
”Veckan innan
vi kom hit var
det en kvinnlig
läkare som dog
av malaria.”
Carina Fritz, sjuksköterska

PER LARSSON

bli en svår infektion, där hygien aldrig kan nonchaleras,
är det viktigt att följa regler

Fakta

Basläger
Bunj

Carina Fritz, sjuksköterska, Örebro

”Uppdragen ger mig en kick, energi att jobba
när jag kommer hem. Och perspektiv när man
ibland möter triviala problem hemma på akuten på sjukhuset. Arbetet här ger självständighet, man får planera för vad vi behöver tänka
på, vilka bakterier som kan hota. Man behöver
nog ha viss erfarenhet hemma innan man åker
ut som ensam sjuksköterska.”

FLER RÖSTER FRÅN INSATSEN

Tord Norrby
elektriker, Karlstad

Björn Johansson
ambulanssjukvårdare, Huskvarna

”Det var lite diskussion om säkerhetsläget
i Sydsudan, vilket gjorde mig lite osäker. Men
andra som varit här sa att det var lugnt. En del
säger att det här är ett av de värsta ställena att
åka till. Men det värsta i förhållande till vad? I
Pakistan regnade det dygnet runt i fyra dagar,
det var inte lätt att jobba då. Det är inom citationstecken kul när man ser att vi gör nytta och
flyktingarna i slutändan får det bättre. Det här
ger ett annat perspektiv och faktiskt blir man
mer motiverad i vardagen när man kommer
hem också.”

”Jag tycker om såna här uppdrag, hur primitivt det än är. Det bryter min vardag. Sen
är man en del av biståndsystemet, bidrar till
hjälpen lite grann. Jag har tidigare varit i Kongo tre gånger, i Tchad och Tanzania och gillar
Afrika som kontinent, gillar kulturen överlag.
Det är inte bara solen som värmer, man känner
även värmen från folket vi möter. Här är vi i ett
träskområde med mycket malariamyggor och
gott om ormar. Det gör att man oftast går omkring i stövlar, trots värmen.”

Rättvisa
”Vi svenskar är
uppskattade
för vi behandlar alla lika,
oavsett position.”
Björn Svärd, styrkeledare

Björn Svärd
brandman, Lund

”Det är sjätte gången jag är med och bygger
ett basläger. Det är ganska lugnt här, en avslappnad attityd. Skillnad mot exempelvis Pakistan där jag varit tre gånger. Där hade vi beväpnade vakter hela tiden, vissa dagar fick vi
inte gå ut. Vi svenskar är uppskattade för vi behandlar alla lika, oavsett position. Vissa andra
har med sig oerhört hierarkiska kulturer. Man
får jobba lite primitivt och ta vara på det mesta.
Vi har byggt dörrar av emballage, lite halvtaskigt blir det men det fungerar.”
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FN vill ha fyra nya läger i Sydsudan
BUNJ, SYDSUDAN

Tältlägret har blivit populärt, med en
standard inget i omgivningarna är i närheten av.
MSB har fått förfrågningar på ytterligare fyra basläger i Sydsudan.

FNs flyktingkommissariat (UNHCR) har
kommit med förfrågan om ytterligare fyra
basläger för sammanlagt runt 100 anställda
i norra delarna av landet. Dessutom har FNs
barnfond (Unicef ) kommit med en förfrågan
om stöd till sina fältkontor för katastrofhjälp
på sex orter.
– Det är en form av basläger, möjligen även
med en del prefab eller fasta byggnader. Det
är för att klara flyktingströmmarna som väntas öka, säger Andreas Nilsson, projektledare
på MSB.
Sida gick in med pengar till en rekstyrka som
MSB skickade i slutet av november för att göra en teknisk bedömning om vad som krävs för
att bygga lägren.
Finansiering för att bygga lägren finns dock
inte i dagsläget.
När MSB i somrasbörjade bygga lägret i Bunj

var UNHCR som beställare först skeptiskt och
förordade baracker.
– Men vi sa att det är skillnad på tält och tält.
När lägret stod färdigt var alla nöjda. FNpersonalen har tillgång till rent vatten, det
finns duschar, serveras tre mål mat om dagen
och lägret har en egen tvättstuga som sköts
av lokalanställda och som av Myrat Myradov,
ställföreträdande lägerchef, liknats vid en utställningslokal på grund av det stora intresse
det rönt.
– Det är inget drömställe, men det känns
bra. Tidigare ville ingen vistas här. Nu märker
vi att vi gör skillnad i det dagliga livet, det har
blivit lättare att leva här, säger Andreas Nilsson.
Men det här kan vara bland de sista baslägren som MSB bygger i dess nuvarande form.
Dåvarande Räddningsverkettog för ett antal
år sedan fram modellen för ett självförsörjande basläger som byggde på tältbyggnation.
Lägret i Bunj domineras av tält men ett antal

FN har bett Andreas Nilsson och MSB om hjälp att bygga fyra nya läger för sammanlagt 100 anställda.

av de anställda bor i baracker av containermodell som fanns på plats när lägret började byggas. När MSB lager med tält tar slut kommer
man sannolikt att byta koncept.
– Vi ska för framtiden titta på prefab, vilket
ger längre livslängd. Men vad MSB till slut tar
fram beror förstås på vad FN vill ha, säger Andreas Nilsson.
Vad är det viktigaste för ett bra läger?

– Att FN-personalen ges förutsättningar att
sköta sina jobb, att inte den lediga tiden också blir en påfrestning. Här i Bunj är det positivt att så många från frivilliga organisationer
också bor i lägret, det är oftast de som jobbar
längst ut i fält under tuffast förhållanden.

Drägligare
Tidigare ville
ingen vistas
här. Nu märker vi att vi gör
skillnad i det
dagliga livet.
Andreas Nilsson,
projektledare MSB

Vad kan förbättras?

– En rutin för när vi lämnar över lägret och
FN tar över driften själva. Att underhåll fungerar och lägret helt enkelt sköts, är viktigt för
både funktion och trivsel.
Ansvaret är också en kostnadsfråga. När
MSB i ett tidigare skede diskuterade byggandet av basläger var flera FN-organisationer

Foto: PER LARSSON

intresserade, men ingen ville ta ansvar för
drift och de kostnader det skulle innebära, när
svenska styrkan skulle lämna lägret. Projektet
sprack den gången.
Vad kan MSB förändra för framtiden?

– Från MSBs sida behöver vi återuppta utbildningen för lägertekniker, speciellt när vi
övergår till prefab.
Andreas Nilsson konstaterarockså att logisti-

ken för själva insatsen kan effektiviseras, exempelvis när personal ska skickas i förhållande till anländande av utrustning. Lägrets utseende kan ritas i förväg, bland annat grävarbeten utföras innan utrustning anlänt.
– Men det är i praktiken mycket som spelar
in, exempelvis att vi är i händerna på flyg och
tull, och det är extremt svårt att få logistiken
att klaffa. Vid den här insatsen tog transport av
utrustning längre tid en beräknat, vilket gjorde
att personalen var på plats i fem dagar utan att
kunna göra så mycket.

Erfarenheter ska tas tillvara effektivare
Erfarenheter är viktiga.
MSBs enhet för insatser jobbar aktivt
för att effektivare ta vara på dem.

hemmaplan. Åsikterna kan sedan förmedlas
vidare in i vår planering av aktiviteter. Vi har
även interna seminarier där vi lär av varandra.


– De erfarenheter vi stöter på kan vara på
olika nivåer. Det kan likaväl handla om detaljer som organisatoriska frågor, säger Ronak
Bozorgi som arbetar med erfarenhetsåterföring och kvalitetsutveckling på MSB.
Synpunkter från insatser hamnar hos Ronak Bozorgi. Hon ordnar formerna för erfarenhetsåterföringen, det kan vara rutiner, syfte och verktyg.
– Vi arbetar med erfarenheter på olika sätt,
bland annat finns det en erfarenhetsbank där
alla åsikter samlas in från såväl insatspersonal
som projektledare och övriga handläggare på

Några exempel på erfarenheter som åtgärdats?

– Insatspersonalen ville ha mer information om säkerheten i aktuellt land innan avfärd. Numera ger våra säkerhetsrådgivare information på träffar före insatsen.
– Det efterlystes också praktiska exempel
på hur man kan arbeta med genusfrågor, vilket var en av orsakerna till att en handbok skapades med just praktiska exempel.
Ronak Bozorgi jobbade

med genusfrågor tidigare och anser att MSB i internationella in-

Praktiska exempel på
hur man arbetar med
genusfrågar har efterfrågats, konstaterar Ronak Bozorgi

satser är relativt bra på att beakta både genusoch mångfaldsperspektiv.
– Jag tycker man i lägret i Sydsudan haft ett
bra perspektiv i uppbyggnaden av lägret, exempelvis med separerade hygienutrymmen,
och jag tror nog FN märkt att vi jobbar med
det. Men det finns förstås många fler steg att
ta.
Det är inte bara viktigt att få in erfarenheter,
Ronak Bozorgi konstaterar också att det är viktigt att återkoppla utfallet av dem, något MSB
kan bli bättre på.
– Vi kan nog bli bättre på att kommunicera
tillbaka till vår insatspersonal. Om vi åtgärdat
en synpunkt, eller valt att inte göra det, då bör
vi också berätta det.
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Arga Snickaren spelar in film med MSB
plockat rakt ur statistiken.
Bakom i iscensättningen ligger redaktionen för DinSäkerhet.se, MSBs webbplats riktad
till allmänheten. Tillsammans
med Anders Öfvergård, även
känd från TV som Arga Snicka-

ren, ska den första av tre filmer
om brandsäkerhet spelas in.
– Vi valde Anders Öfvergård
för vi ville ha en känd person
med lite humor. Anders är duktig på att gå runt och vara lite
arg, fast med glimten i ögat. Vi

tyckte att det var bra om myndighetspekpinnen försvann lite, säger Marcus Årskog, MSB.
Filmerna kommer att finnas
på YouTube och Din Säkerhet.
se
jonathan strandlund

Anders Öfvergård

LINDSTRÖM


Platsen är en söderförort i
Stockholm. En helt vanlig villa fylld med ouppmärksamma
ungdomar, en glödande braskamin, en felaktigt placerad
brandvarnare och en rökande förälder. Ett vanligt hem,

femkampen
MUSIK
pappa var baptistpastor

PRESIDENT
i konfliktområde

FÖRETAG
multinationellt

MAT
krydda

LAND
i Afrika

5 poäng

4 poäng

3 poäng

Född i Memphis Tennessee,
började tidigt sjunga gospel
och skivdebuterade som
16-åring, 1956.

Har erhållit 16 grammis-titlar, ”I never loved a man”
var första låten som nådde
topp-tio på hitlistan, året
1967.

Medverkade som enda
sångare vid tillsättandet av
Barack Obama, 2009, och
har även synts i filmer som
Blues Brothers.

Tidningen Rolling Stone har ”Respect” och ”Spanish
rankat henne i topp på lisHarlem” är två av soultan över de främsta sångar- sångerskans största låtar.
na någonsin.

2 poäng

1 poäng

Sitt lands andra president.
Försökte eliminera det britDog i hjärtattack 52 år gam- tiska inflytandet med nazismal.
ternas hjälp. Avslöjades och
hamnade i fängelse.

En av de drivande i ”Fria officerarna” som störtade
kungen och republik utropades 1952.

Var president både under
Suezkrisen och Sexdagarskriget.

Efterträddes vid sin död
1970 av Anwar Sadat på
presidentposten.

Bildades 1919 genom sammanslagning av två företag.
I dag äger man flera företag
i samma bransch.

Har 58 000 anställda och
omsatte 2011 över 100 miljarder kronor, vd är Keith
McLoughlin.

Företaget är svenskt. Växte snabbt från 1924 då en
uppfinning köptes av Baltzar von Platen och Carl
Munters.

Säljer i 150 länder, främst
hushållsprodukter. Slogan
är: thinking of you.

En av världens största tillverkare av vitvaror.

Mycket gammal kryddväxt
som hade framträdande
roll i antikens gastronomi
och medicin.

Anses ha medicinsk effekt
vid väderspänningar och
aptitlöshet. Växer vanligtvis i Mellanöstern och runt
Medelhavet.

Smaken är stark, kryddig
och lite besk. Ingår ofta i
cuyrryblandningar.

Vanlig i det indiska, egyptiska och mexikanska köket.
Viktig ingrediens i chili con
carne.

Släkt med en vanlig brödkrydda med snarlikt namn,
men smaken är helt annorlunda.

Blev självständigt 1990.
Nästan dubbelt så stort
som Sverige.

Tysk koloni från 1884. Vid
Versaillesfreden 1919 fråntogs Tyskland alla sina kolonier. Landet hamnade under annan förvaltning.

Gruvdriften svarar för 20
procent av landets export,
diamanter och uran de viktigaste produkterna.

Hette tidigare Sydvästafrika, gränsar bland annat till
Angola och Botswana

Landet har ökenklimat. Här
finns Kalahariöknen och
Namiböknen.

Rätt svar: Musik: Aretha Franklin, president: Gamal Abdel Nasser, företag: Elextrolux, mat: spiskummin, land: Namibia.

Ämne
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Att släcka eller inte

Säkerhet och miljöskäl gjorde rätt att avvakta vid branden i Oceanhamnen,

Klockan 22.18 fredag 21 september fick ett vaktbolag indikation på att det brann vid
AB Hansson och Möhrings lagerlokaler vid Oceanhamnen i
Halmstad.
En väktare skickades till
platsen och kunde konstatera
att det redan brann våldsamt
inne i en av de stora lagerbyggnaderna.
När räddningstjänsten anlände hade lågorna redan brutit igenom yttertaket och fått
fäste i flera av de sammanbyggda lokalerna.
Den första insatsstyrkan
lyckades föra några gasflaskor
i säkerhet, men någon aktiv
släckinsats var inte att tänka
på. Hettan var enorm och det
gick helt enkelt inte att komma
tillräckligt nära de brinnande
byggnaderna.
Dessutom var man inledningsvis osäker på vilka produkter som förvarades i lokalerna och hur de skulle reagera
då de upphettades.
Av säkerhetsskäl drog sig
räddningspersonalen tillbaka
och lät branden brinna ut av sig
själv.

Hansson och
Möhring har specialiserat sig
på import och förädling av salter av olika slag. De har ett 40tal anställda och importerar
salter och gödningsämnen.
Många av produkterna kan utveckla giftiga gaser om de utsätts för hettan från en brand.
Bland annat fanns i brandområdet flera tusen kilo natriumnitrit som vid upphettning
utvecklar nitrösa gaser som är
ytterst farliga att inandas.
Där fanns också stora mängder konstgödsel som vi känner
från sprängningsattentaten i
Oklahoma och Oslo.
Expertis på kemi och miljöfrågor tillkallades.
Att bekämpa branden och
kyla ner de brinnande kemikalierna kunde innebära allvarlig miljöpåverkan på vattnet i
hamnbassängen och havet.
Här gällde det att tänka efter
så att man inte förvärrade skadan. Detta var räddningspersonalen väl medveten om.
Företaget

Lyckligtvis varvindriktningen

sådan att det mesta av brandgaserna drev utåt havet och

bort från bebyggelsen i Halmstad.
Räddningsledningen beslöt
därför att avvakta med släckningen och låta branden brinna ut av sig själv. I samråd med
Kustbevakningen avlystes all
sjötrafik i området.
Upprepade varningsmeddelande sändes ut över radion
under hela natten mot lördagen. Längre framåt dagen utlöstes tyfonlarm och signalen
tjöt över hela staden.
Beslutet att inte aktivt bekämpa lågorna var kontroversiellt. Räddningsledningen
fick utstå viss kritik för sin passivitet.
Men brandplatsenvar belägen
på ett hamnområde som stack
ut som en halvö i havet. Begränsningslinjerna var givna.
Det fanns ingen möjlighet att
rädda några ekonomiska värden. Däremot befarade man att
det fortfarande fanns gasflaskor kvar i brandområdet.
Enligt uppgift fanns där också vissa syreavgivande ämnen
som kunde ge explosioner eller
andra våldsamma reaktioner.
För att i viss mån begränsa

spridningen av giftiga brandgaser förberedde man för att
”tvätta” rökmolnen genom intensiv vattenbegjutning.
För detta användes kraftiga storskalig släckutrustning,
pumpar och vattenkanoner
som rekvirerades från Släckmedelscentralen i Göteborg.
Ett lätt regn bidrog till att sanera luften. Mätningar visade
bara svagt förhöjda värden av
nitrösa gaser.
En annan typ av resurs som
kom till användning var ett specialfordon (s.k. Sandcat) som
polisen använder för rekognosering av misstänkta bomber .
beslut
att undvika att bekämpa kemikaliebranden med vatten innebar naturligtvis stora olägenheter för företagare och boende.
Alla byggnader på Hanson
& Möhrings industriområde
hade rasat samman. Men kemikalierna i dem brann fortfarande och släppte ut gulfärgad
rök. Vinden hade svängt men
var fortfarande gynnsam.
Räddningsledningens

Riktning
”Vinden var gynnsam
och blåste åt rätt håll.
Nästa gång har vi inte
lika stor tur med vädret”.
Lars Fredin, brandingenjör

Trots det tog allmänheten
myndigheternas uppmaningar på allvar och höll sig inomhus. Många affärer höll stängt,
idrottsevenemang ställdes in
och fartyg omdirigerades till
andra hamnar.
Endast ett fåtal personer fick
sådana besvär att de behövde
söka sig till sjukhus eller vårdanläggningar.
Men i längden var läget ohållbart. Det hade tagit flera dygn
att låta de lagrade kemikalier-

na att brinna ut och förr eller
senare hade vinden vänt och de
giftiga gaserna hotat bebyggelsen i Halmstad.
Branden i kemikalierna måste därför släckas och till detta
behövdes stora mängder vatten. Men det gällde att begränsa skadeverkningarna i miljön
så mycket som möjligt.
Insatsen förbereddes genom
invallningar så att det mesta av
spillvattnet skulle ligga kvar på
kajerna.
Vid niotiden på söndagskvällen påbörjades släckningen och
vid fyra på natten var branden
under kontroll och rökutvecklingen hade i princip upphört.
Tyvärr gick det inteatt hindra
att det mesta av släckvattnet
rann ut i hamnbassängen. Det
innebar att halten kväve för
en tid blev 15 gånger större än
normalt. På samma sätt ökade
halten fosfor till sex gånger det
normala.

Det blev naturligtvis en
chock för den marina miljön.
Men redan när detta skrivs i
början av november har siffrorna gått ner till det mera normala.
Räddningsarbetet var 
rutin-

mässigt fördelat på en inre och
en yttre ledningsplats med tillhörande staber. De var inledningsvis mycket väl bemannade men kunde senare successivt trappas ner. Från MSBs
räddningstjänsteredskap deltog Bo Edström. Alla beslut och
kommunikationer dokumenterades.
Underlaget följs nu upp noga
för att undersöka om något kan
göras bättre nästa gång.
Eller som brandingenjör
Lars Fredin uttryckte det:
– Vinden var gynnsam och
blåste åt rätt håll. Nästa gång
har vi inte lika stor tur med
vädret.
Ulf Erlandsson

Tjugofyra7 · #16

Erfarenheter 23

december 2012

släcka...
Halmstad

Halmstads viktigaste
erfarenheter
Erfarenheterna från branden i Oceanhamnen är
många för räddningstjänsten i Halmstad. Ställföreträdande räddningschef Tina
Nordlund lyfter några av de
viktigaste:

Defensiv insats
– Med tanke på explosionsrisk och personalsäkerhet kom
vi fram till att det var svårt att
göra något och tog beslut att retirera. Det visade sig riktigt, under första natten kom en explosion

Samverkan och samordning
– Extremt viktigt. Räddningstjänstens och kommunens staber var samlade. Vi hade samverkande enheter som
polisen, sjukvård, länsstyrelsen
och MSB hos oss. Det gjorde att
alla var välinformerade. Vi har
fått positiv återkoppling efteråt att oavsett vem som intervjuades så förmedlades samma
budskap, det ingav förtroende.

Vinden
– Inget vi kan påverka, men

ändå en stor erfarenhet. Hur
vindarna låg var extremt viktigt för hur insatsen utvecklades. Det möjliggjorde att hålla
oss defensiva längre, vänta med
att agera tills explosionsrisken
var över.

Analysera, mobilisera, agera
– Det var åter vädret som gav
oss tillåtelse att först analysera,
sen mobilisera. Och sen agera
när vi var redo.

VMA
–Stor okunskap, både från
de som ska använda VMA och
de som ska ta emot informationen. Inte ens på MSB är man
överens om hur systemet ska
användas. Här krävs krafttag,
känns inte som det är fungerande system för 2000-talet. Vi
har fått synpunkter på att vi inte borde använt VMA, men om
vi inte skulle använda systemet den här gången, när ska vi
då använda det? Vi gick ut med
meddelande i radio under natten och använde signalen vid
lunchtid när det var mycket
folk på stan.

Sandcat – polisens ”monsterbil”

Branden i Oceanhamnen i Halmstad pågick länge och skapade olägenheter för omgivningen. Men
räddningstjänsten stod emot trycket utifrån och valde länge att avvakta med släckningen, bland
annat av miljöskäl.
Foto: POLISEN

Nitrösa gaser

Nitrösa gaser är en blandning

Erfarenheter

av olika föreningar mellan kväve
och syre.

Vid inandning orsakar de snuva, hosta, illamående och andningsbesvär. Vid höga halter tillstöter andnöd och lungödem.

Gaserna är mycket förrädiska
genom att deras påverkanseffekt är fördröjd och att besvären
visar sig först efter 6-36 timmar.

…från branden i
Oceanhamnen

1

2

Det är en svår uppgift att informera allmänheten bara
genom enkelriktad kommunikation. Folk vill ha svar på sina egna frågor. Här har datatekniken
en viktig uppgift att fylla. Tyvärr
klappade kommunens hemsida
ihop i samband med att tyfonlarmet utlöstes.

Foto: Räddningstjänsten

besättningen.
En av dessa ”monsterbilar”
beställdes i ett tidigt skede till
brandplatsen i Halmstad. Avsikten var att ta sig in i brandområdet och lokalisera eventuella gasflaskor samt identifiera andra farliga objekt.

Fakta

3
I ett läge där allt redan är
dömt att gå förlorat är det
viktigt att ta ett steg tillbaka
och analysera situationen. Av
hänsyn till miljön avvaktade
man med offensiva släckåtgärder i nästan två dygn. Det
var starkt av räddningsledningen att stå emot allmänhetens
tryck så länge.


Polisen måste ibland ingripa
mot misstänkta bomber, gasflaskor, sprängämnen och andra explosiva eller giftiga föremål.
Därför har tre specialfordon,
Sandcat, inskaffats med placering i Stockholm, Göteborg
och Malmö.
Bilarna, som väger sju ton
vardera, är så väl bepansrade att de till och med klarar
en landmina som exploderar.
Dessutom är kupén skyddad
mot inträngande gas samt är
försedda med andningsluft för

Läs mer på
tjugofyra7.se
I längden var det ohållbart att inte släcka branden. Det hade tagit flera dygn att låta lagrade kemikalier brinna ut, och förr eller
senare hade vinden vänt.
Foto: POLISEN

3

Att utlösa tyfonlarm mitt
i natten då människor ligger och sover är naturligtvis inte en god idé. Här begränsade
man den första varningen till

allmänheten till meddelanden
i radion. Först längre fram på
förmiddagen lät räddningsledningen sirenerna ljuda.

Vill du har fler erfarenheter?
De finns – på webben.
Ulf Erlandsson levererar
kontinuerligt nya erfarenheter
på vår hemsida.
Läs mer på:
www.tjugofyra7.se


Hygieniskt gränsvärde för kvävedioxid (NO2) är 2 ppm. Andra typer av nitrösa gaser kan ha
ännu lägre gränsvärde.

Om du känner några symptom, eller misstänker att du varit utsatt för nitrösa gaser, ta det
lugnt och se till att du får frisk
luft. Undvik all fysisk ansträngning. Vid tryck över bröstet och
andfåddhet ska man söka akut
sjukvård.
Ulf Erlandsson, brandingenjör, medverkar under Erfarenheter med sammanfattningar av rapporter ur MSBs brandoch olycksutredarprogram.
Erlandsson tar gärna emot synpunkter
och tips.
kontakt

Ulf Erlandsson
tel 070-542 92 51
epost: ulf.erlandsson@msb.se
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Bättre
olyckshjälp

Nyutgivet från MSB
Rapporter, broschyrer, läromedel med
mera från MSB. Där
inget pris anges är publikationen gratis. Senaste utgivningarna:


Utvecklar teknik för snabbare prehospital vård
GÖTEBORG

Bättre och snabbare omhändertagande vid olycksplats
med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknik.
Det är huvuduppgiften för
utvecklingscentret Tucap
som finns på Lindholmen i
Göteborg.

Överföring av realtidsbilder
för bättre bedömning av vårdbehov och för effektivare ambulansdirigering är en av de möjligheter som Tucap (tekniskt utvecklingscenter ambulans- och
prehospital vård) kikar på.
Lindholmen Science Park driver och utvecklar centret i samarbete med SOS Alarm. Målet är
att skapa en arena för forskning
och teknisk utveckling inom
prehospitalvård där samhället
och näringslivet kan samverka.
– En anledning till att verksamheten förlades till Lindholmen är att MSB är aktivt här, det
drar till sig relaterade områden,
säger Bosse Norrhem, projektledare för Tucap.
Centret har genomfört flera
projekt och har ytterligare på

gång. Ett försök har gjorts med
vilken nytta videobilder överförda från skadeplats till larmcentral kan ha.
Tester genomfördes förra året
då ambulanshelikopter i Västra
Götaland skickade över videobilder till larmcentralen för att
ge en bättre lägesbild.
– Vi kom fram till att det är
mycket bra med bilder, även om
de kanske inte att alltid behöver vara rörliga. I dag kan sjuksköterskor på SOS Alarm inte ta
emot bilder, men tjänsten efterfrågas av både dem och ambulanssjukvården. Nu är det upp
till Västra Götalands-regionen
och SOS Alarm om man vill satsa vidare på tekniken, säger Bosse Norrhem.
Tillgång till bildöverföring
kan även vara intressant för dirigeringen av ambulanser, anser
Norrhem.
– Trafikverket har kameror
vid genomfartsleder som är intressanta. Realtidsbilder kan exempelvis ge information om kö-

Guide till ökad
vattensäkerhet

Myndigheter och organisationer förtydligar övergripande vilka regler som är relevanta samt förslag på hur
kommuner och andra anläggningsägare kan arbeta
förebyggande .
Best nr: MSB249 - okt 2012.

Återrapportering av
tema strålning

Rapport från MSBs kemkoordinatorers verksamhet,
bland annat kartläggning av
strålkällor och redovisning
av befintligt och önskvärd
förmåga.
Best nr: MSB453.

Konsekvenser av en
översvämning
i Mälaren
Målet är att utvecklingscentret Tucap ska bli en arena för forskning
och utveckling inom prehospital vård, säger Bosse Norrhem.


Möjligheter
”I dag kan sjuksköterskor på SOS Alarm inte
ta emot bilder, men
tjänsten efterfrågas”
Bosse Norrhem, projektledare Tucap

er i Tingstadstunneln och operatören kan då med stöd av bilder
dirigera ambulansen till snabbare vägval.
Hur stämmer bedömningen av

olyckan? Det är en annan fråga.
Ett projekt är på gång i Västra
Götaland där SOS Alarms primära bedömning ska jämföras
med den sekundära bedömning
som ambulanssjukvårdare gör
på olycksplats.
– Tanken är att sjukvårdspersonalen med Rakelterminal ska
skicka in sin bedömning till SOS
som då får en återkoppling av sin
egen bedömning. Beskedet kan
skickas in efter att larmet är avklarat, patienten måste förstås
tas om hand först, men det viktiga är att det är den initiala bedömningen som skickas tillbaka.
Förhoppningen är att se ett
mönster hur operatörer bedömer olika lägen, vad som eventuellt är problem och därmed
kan förbättras.
Bosse Norrhem ser också möjlighet att utveckla kartläggningen till att även omfatta den be-
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Foto: PER LARSSON

dömning som görs på akuten
och det slutliga utfallet av olyckan.
Är ambulanserna bra fördelade över sitt ansvarsområde?
Det kartläggs i projektet prognostiserat läge som drivs tillsammans med landstingen i
Västra Götaland och Östergötland. Syftet är att förbättre ambulansstyrningen.
– SOS Alarm lagrar alla data och det här arbetet bygger på
historiska data om ambulansrörelser. Svaren vi får är i vilka områden det oftast är bra respektive dålig täckning med ambulanser och då indikation på var förstärkning behövs, säger Bosse
Norrhem.
Uppdraget är att

utveckla två
testapplikationer, över kort respektive lång tid.
Det korta perspektivet ger en
bild över var ambulanserna i ett
län eller en region beräknas befinna sig inom en-två timmar
och är främst tänkt som stöd
för ambulansdirigenter på SOS
Alarm.
Det långa perspektivet ger
prognos om förväntade ambulansflöden för tre-nio månader
fram, riktar sig i första hand till
ambulanschefer och verksamhetsansvariga på landstingen.
Historiken tar dock inte hänsyn till larmfrekvens, men det
kan kanske antas hänga samman med var fordonen oftast
befann sig.
PER LARSSON

Sexsidigt informationsblad
med sammanfattning av
analyser av konsekvenser
vid en översvämning i Mälaren.
Best nr: MSB374 - feb 2012.

Att undervisa om
informationssäkerhet

Kostnadsfritt utbildningsmaterial om...

Broschyr med information
om det material för skolutbildning som MSB erbjuder .
Best nr: MSB456 - sept
2012.

Du kan själv minska
risken för olyckor

Informationsblad som berättar vilka råd DinSäkerhet.
se ger .
Best nr: MSB473 - okt 2012.

Nationell övningplan

Folder som presenterar strategi för tvärsektoriella övningar inom samhällsskydd
och beredskap.
Best nr: MSB417 - sept 2012.

National exercise
plan

Engelskspråkig variant av
ovanstående.
Best nr: MSB446 - sept
2012.

Risk and vulnerability
analyses
Engelskspråkig guide till risk
och sårbarhetsanalyser i ett
initialt skede.
Best nr: MSB366 – sep
2012.

Staying healthy

Broschyr till stöd för lärare i
undervisning om säker hantering av information.
Best nr: MSB476 okt 2012.

Fickbroschyr om hälsorisker och hur man undviker
dem vid arbete utomlands,
främst avsedd för insatspersonal.
Best nr: MSB475 - okt 2012.

Samhällets
informationssäkerhet

Så här beställer du

Nationell handlingsplan för
att stärka informationssäkerheten i samhället. Framtagen i samarbete med
myndigheter som ingår i
samverkansgruppen.
Best nr: MSB423 - aug 2012.

Verktygslåda för systematiskt informations-säkerhetsarbete i kommuner

Skrift med syfte att stödja kommuner, och indirekt
länsstyrelser, att göra ramar
för arbetet på lokal och regional nivå tydlig.
Best nr: MSB434 – aug
2012.

MSBs förstärkningsresurser

Broschyren presenterar de
förstärkningsresurser MSB
kan ställa till förfogande vid
olycka eller större händelse.
Best nr: MSB361 – april
2012.

Social media in
exercises

Engelskspråkig. Rapport om
sociala medier i övningar
som är baserad på erfarenheter från Samö-KKÖ.
Best nr: MSB445 - sept
2012.

Ange beställningsnummer
samt din adress.
Fax: 010-240 56 05.
E-post: publikationsservice@msb.se
Postadress: MSB publikationsservice, L 124,
651 81 Karlstad.
Det går också att beställa, alternativt ladda ner, via
hemsidan, www.msb.se

Andra utgivare
Aktuellt från andra
utgivare. Kan inte beställas från MSB.

Svensk brandhistoria
400 år

Roland Andersson, tidigare räddningschef i Sollefteå har gjort en rejäl dykning i historien. Bland bilagor finns bland annat Sveriges första brandordning
från 1639 översatt till modernare svenska. Boken omfattar 286 sidor och 117 bilder. Tyngdpunkten är på
1600-1800-talet.
Finns till försäljning på nätet
och i bokhandel. Kan även
beställas från: roland_andersson_16@hotmail.com
Pris: 279 kr.
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”Kan man räkna med
att ’säkringen gått’?”
räddningsfrånkoppling


I nummer 15 av Tjugofyra7
berättar Linus Eriksson vid
Trafikverket vilka icke önskade följder en frånkoppling
av strömmen innebär. Det
är inte nog med att all trafik stoppas på stora områden
långt från en olycksplats. På
senare tid har tillkommit en
rad nya problem som att dörrar som har elektriska lås inte
går att öppna för utrymning,
den elektriska värmen upphör och toaletterna upphör
att fungera. Det är vad passagerare får uppleva. Proble-

men för driftpersonalen blir
mångdubbelt större.
Den höga spänningen i
luftledningen, 16 000 volt,
inger respekt. Man ställer sig
genast en rad frågor. En ledning som fallit ner på marken
eller ligger på vagnarna, kan
den fortfarande vara strömförande eller kan man räkna
med att ”säkringen har gått”?
Ett annat problem är hur
stor risken är om man vid en
brand skulle råka rikta en
stråle mot en till synes oskadad men kanske strömförande luftledning?
läsare

Trafikverket svarar:
Therese Svedberg och Anders Lindblom är två av sammanlagt 25 studerande på MSB:s skorstensfejarutbildning i Rosersberg som i höst för första gången genomförs som distansutbildning.

Många vill bli
sotare på distans
I höst genomförs MSB:s
grundutbildning för skorstensfejare för första gången på distans. Resultatet
är nästan treubblat antal
sökande och rekordmånga
kvinnliga studerande.


Anders Lindblom från
Kungsbacka är en av 25 kursdeltagare i MSB:s populära 20
veckor långa grundutbildning
för skorstensfejare, eller sotare
i dagligt tal, som i höst för första gången även erbjuds som
distanskurs.
– Jag har längre velat gå
MSB:s utbildning för skorstensfejare, men min familjesituation har gjort att jag inte kan
vara borta 20 veckor på raken.
När nu möjligheten kom att läsa kursen på distans nappade
jag direkt. Den här utbildningsformen passar mig perfekt, säger Anders Lindblom.
Under den 20 veckorlånga ut-

bildningen varvas distansstudier med närträffar vid MSBs
utbildningsplats för skorstensfejarutbildningarna i Rosersberg strax norr om Stockholm.
– Utbildningen är upplagd
med elva veckors distansstudier, fyra veckors närträffar

här på Rosersberg och sju veckors LIA (lärande i arbete). Eleverna är entusiastiska och än så
längre har det inte varit några
problem med studiedisciplinen
när de ska läsa själva på hemorten, berättar Andreas Nilsson,
lärare på MSBs skorstensfejarutbildning i Rosersberg.
Vid den senaste reguljära

utbildningsomgången våren
2012 hade MSB drygt 90 sökande till de 28 platserna för
skorstensfejarutbildningen.
När MSB valde att erbjuda utbildningen på distans hösten
2012 ökade antalet sökande till
närmare 250 stycken.
– Dessutom har vi rekordmånga kvinnliga studerande i
höst. Av höstens 25 kursdeltagare är nio kvinnor, det vill säga
nästan 40 procent och det är rekord, vilket är mycket glädjande, säger Andreas Nilsson.
Två av dessa kvinnor är Mari
Norberg från Örebro och Therese Svedberg från Göteborg.
De är hittills mycket nöjda med
utbildningen.
– Jag har kompisar som arbetar som sotare så jag har längre
varit nyfiken på yrket och därför sökte jag och kom in nu i
höst. Det verkar vara ett roligt

och omväxlande jobb, säger
Therese Svedberg samtidigt
som hon och de övriga i gruppen får lära sig att tillverka en
borre (knåparmoj för borste…).
– Även om vi bara träffas under de fyra närträffarna på Rosersberg har vi väldigt bra kontakt i vår studiegrupp. Vi har ju
ett eget ”klassrum” på webben
där vi träffas virtuellt och gör
våra grupparbeten mellan närträffarna. Det gör att vi har en
väldigt bra sammanhållning i
gruppen trots att vi är spridda
ute över hela landet, inflikar
Mari Norberg.
Till våren genomförs skor-

stensfejarutbildningen åter
som reguljär utbildning på
plats i Rosersberg och tanken
är att man i framtiden varvar
distanskurser med reguljärkurser.
– Eftersom det här fallit väl
ut har vi även börjat snegla på
vår påbyggnadsutbildning till
skorstensfejartekniker för att
se om vi i framtiden ska kunna
erbjuda även den som distanskurs som komplement i vårt
kursutbud, säger läraren Andreas Nilsson.
Text och foto:
Erik Löfgren


Syftet med artikeln är inte
att vi under några omständigheter ska tulla på säkerheten,
varken resenärers eller räddningspersonalens. I de lägen
som kontaktledningen är påverkad och eller du har utvecklad brand ska givetvis
alltid räddningsfrånkoppling
begäras, och även skydds
jordning utföras. Helt enligt
de rutiner som ingår i utbildningen av insats vid tåg.
Ett av huvudsyftenamed ar-

tikeln var att visa på de konsekvenser ett räddningsbefäls beslut får vid händelser
inom järnvägen, och fram-

för allt överväga behovet av
räddningsfrånkoppling. Vid
många av de mest frekventa
händelserna på järnväg, så
som till exempel personpåkörning finns inte behov av
att bryta strömmen. Ändå
sker detta ibland bara av rutin. Vår utmaning är att tänka på hela det drabbade sammanhanget, och inte minst
på de som sitter instängda på
tåget. Vårt mål behöver vara
att de så snabbt som möjligt
kan få fortsätta sin resa.
Linus Eriksson
Trafikledningsområdeschef
Trafikverket
Tidigare Stf Räddningschef
Räddningstjänsten Syd

MSB svarar:

När jag utbildar räddningstjänsterna är budskapet vid
larm följande. Med den larminformation som befälet
får i larmet ska han/hon alltid begära trafikstopp vid en
olycka på eller nära järnvägen. Bedömer sen befälet att
det finns risk för el av någon
anledning vid platsen ska
räddningsfrånkoppling också
begäras.
När befälet kommer fram
till olycksplatsen och bedömer att det inte finns någon
risk för elen, så ska befälet
ta kontakt med eldriftledaren och ändra på beslutet av
räddningsfrånkoppling.
Alla befäl vetatt det blir sto-

ra konsekvenser av räddningsfrånkoppling, men ska
man jobba nära elen eller
spruta vatten mot ett tåg som
står under spänningsförande

ledning, ska det göras räddningsfrånkoppling.
Elsäkerhetsverkethar tol-

kat elsäkerhetsförskriften
ELSÄK-FS 2006:1 paragraf
5,7 att det är förbjudet att
spola vatten under tryck mot
ett tåg som står under spänningsförande ledning.
När det gäller ledningar
som ligger ner ska de alltid
räknas som livsfarliga tills de
är jordade (strömmen kan ju
sättas på av misstag). Det har
varit mycket diskussioner
om avståndet till ledningen
och spruta vatten. Jag hoppas
att det inom en snar framtid kommer en inriktning för
hur vi ska jobba mot el med
vatten. Frågan ska diskuteras
vid ett möte med Trafikverket i början på december.
peter lundgren
Lärare MSB Revinge
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Med SIS-standard får
ni rätt kompetens
kompetensutveckling


Räddningstjänstens kompetensutveckling har varit i fokus och diskuterats sedan LSO och det nya utbildningssystemet infördes 2003.
En av tankarna med förändringarna var att räddningstjänsterna skulle
ta ett större ansvar för kompetensfrågorna.
Under Brand 2012 i Uppsala genomfördes en workshop om kompetensutveckling. Den kvarstående frågan som uttrycktes från flera håll var
”hur gör man?”
Här beskriver jag en modell för hur
en organisation kan börja arbeta metodiskt och kvalitetssäkrat med medarbetarnas kompetensutveckling.
För att säkra att arbetetblir syste-

matiskt kan man med fördel använda två SIS-standarder. Det finns en
standard för kompetensplanering
och en för kompetensutveckling.
YH-myndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en modell för
att beskriva yrkeskompetens, NQF
(ett svenskt ramverk för kvalifikationer). NQF ger stöd för att sätta nivåer
på kompetens.
Med utgångspunkt i standarden
planeras arbetet i fyra faser:
• Kompetensanalys
• Kompetensplanering
• Genomförande av kompetensutveckling
• Utvärdering av genomförd kompetensutveckling
Kompetensanalysenstartar med
verksamhetens uppdrag, mål och
planer. Varför finns organisationen?
Vad skall man åstadkomma? Vad står
i handlingsprogrammet? Vad säger
mål och planer?
Andra informationskällor kan vara

utvärderingar, lagförändringar, förändringar vad gäller organisation och
teknik samt annan information som
kan ha betydelse för arbetet.
Resultatet blir organisationens behov av kompetens.
Det finns risk att arbetet cementerar historiska sätt att se på vad organisationen skall åstadkomma och
därmed vad kompetensutveckling
skall innehålla. Därför är det viktigt
att tidigt föra in tankar och idéer om
framtida kompetensbehov.
Kompetensbehoven kan uttryckas
i en kompetensmatris enligt nedanstående fiktiva exempel.(se tabell)
För att få fram kompetensutvecklingsbehoven gör medarbetarna en
skattning av hur väl de motsvarar
kompetenskraven i matrisen. En
medarbetare arbetar ofta i mer än en
roll och skall då skatta sig i alla sina
roller.
För att underlätta arbetet med att
skatta kompetens finns ett antal datoriserade program på marknaden.
När medarbetarna skattat sig mot
sina roller beskrivs det gap som uppstår mellan önskvärd kompetens och
tillgänglig kompetens.
De gap som konstaterats bildar sedan underlag för planering av den
kompetensutveckling som skall genomföras.
Med utgångspunktkompetensga-

pen, framtida kända behov och eventuella förändringar i verksamheten
formuleras kompetensmål.
Om man valt att arbeta med roller kan en lista med kritiska roller tas
fram och där man beskriver hur behovet av dessa förhåller sig till framtiden.
När de kritiska behoven är framtagna formuleras mål som arbetas in
i kompetensförsörjningsplaner och

Kompetensområde

Roll

Kompetens (nivå)

Bryta skadeutveckling/
brand

Styrkeledare

Ledning(3)
Kan leda rökdykning enligt mål och
ramar från överordnad chef.
Kan leda flera rökdykningar inom
samma sektor/område.
Riskbedömning (3)
Kan göra riskbedömning vid rökdykning enligt instruktion för rökdykning.
Nödläge (3)
Kan leda arbete under nödläge enligt standardrutin.

Nivå 1. Har viss kompetens, arbetar inte självständigt. Arbetar med enklare uppgifter. Behöver stöd och ledning och ber ofta om råd och hjälp. Är beroende av andra.
Nivå 2. Har grundläggande kompetens, arbetar självständigt med ansvar för enklare up pgifter. Behöver stöd och ber om råd och hjälp vid svåra uppgifter. Är delvis
beroende. Nivå 3. Har utvecklad kompetens och arbetar helt och hållet självständigt med ansvar för tilldelade uppgifter. Är oberoende.
Nivå 4. Har framstående kompetens. Tar initiativ och ansvar. Reflekterar, organiserar och genomför arbete självständigt. Svarar ofta på frågor och stöder andra. Specialist.

kompetensutvecklingsplaner ända
ner till individnivå.

Med kompetensutvecklingavses ak-

tiviteter och insatser som breddar
eller höjer den enskilde medarbetarens och organisationens kompetens.
Kompetensutveckling är ett vidare
begrepp än utbildning.
Det förekommer att organisationer av slentrian skickar medarbetare
på kurs när de istället borde skapa lärande aktiviteter som lär människor
att lära.
I ett modernt kompetensutvecklingssystem blandas många olika aktiviteter:
• Datorstöd
• Arbetsplatslärande
• Arbetsrotation
• Coachning
• Deltagande i nätverk
• Handledning
• Karriärutveckling
• Kunskapsutbyte
• Litteraturläsning
• Lärande i arbete
• Mentorskap
• Seminarier
• Utbildningar och kurser
Det är viktigt att vara medveten om
vilket behov eller nytta som en kompetensutveckling skall fylla.
Nyttan kan vara av grundläggande
karaktär vilket innebär att det handlar om kompetens som är obligatorisk och inte tillför organisationen
någonting utöver det som krävs för
att den ska vara lämplig och fungera
effektivt.
Nyttan kan också vara adderad vilket innebär att den leder till ett mervärde för organisationen. Mervärde
uppnås genom att man ökar inkomsterna, minskar utgifterna eller höjer
kvalitetsnivån.
Det är också bra om Kompetensutvecklingssystemet innehåller flera
olika aktörer/leverantörer av aktiviteter. Kan en del av kompetensutvecklingen genomföras i egen regi?
Skall delar köpas av andra eller genomföras i samarbete?
Utvärderingarna omfattar måluppfyllnad och effekt, har målen
nåtts, behöver några förändringar
genomföras och blev det någon verksamhetsnytta av aktiviteten?
Resultatet av verksamhetsårets kompetensutvecklingar
sammanställs och
kommuniceras till
alla berörda för att ge
möjlighet att komma
med förslag till förbättringar.
Hans-Olof Uhlmann
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Det duger
inte att
bara klaga
brandmannarollen


Artikeln om ”Skiftlagen självstyrande”
och det resultat som genusforskaren har
kommit fram till är intressant och speglar
en del av problemen med varför det är så
trögt med förändringar. Annan forskning
visar på att gruppen har en viktig roll i processen för att bland annat hantera arbetsrelaterad stress.
Efter att brandmannautbildningen reformerades skulle man anställa SMO studenter som skulle bära framtiden med den
nya lagstiftningen LSO. Vad har då egentligen hänt? Jo, chefer vill nu rekrytera direkt från ”gatan” istället, men skjuter man
inte verksamheten i sank med ett sådant
beteende?
Huvuduppgiften är ju att klara situationen vid larm och det är den svåraste delen
som både kräver utbildning och övning.
Med tv-serier som 112, aktiviteter med Öppet-hus och uppvisningar, presentationer
vid exempelvis Ung 08, var hamnar fokus i
brandmannens yrkesroll egentligen? Mot
bakgrund av det är det inte att förundras
över hur brandmannen ser på sin yrkesroll.
Eftersom räddningstjänsterna är inriktade på att vara genomförare är det ju den
inriktningen som gäller. Samtidigt finns
det begrepp ute i verksamheten som handlar om olika skeden. Men tänket med olika
skeden kommer från det tidigare förslaget
om brandmannautbildningen – som då
var ett pilotprojekt – och har ingen koppling till den nuvarande utbildningen. Det
här ställer till med problem med att förstå
vad som vägleder den nya utbildningen. Vi
kan ju inte jobba med två olika system, där
det ena inte är aktuellt att använda.
Vad har vi för förändringsledare inom
vår verksamhet när våra chefer till största delen är brandingenjörer. Alla har gått i
samma skola och uppenbart är att det inte fungerar med stereotyper som ska leda
och utveckla verksamheten på ett sådant
sätt att man får med personalen. Med tanke på resultatet efter alla år av olika ”projekt” verkar inte den kombinationen fungera. På vilket sätt har ingenjörsutbildningen omdanats för att följa med i utvecklingen och förändringen av LSO?
Den undrande chefen i inledningen av
artikeln kan ses som en självanalys av en
stereotyp utbildning som inte förmår skapa önskade förändringar. Att kunna förändra och nå resultat kräver dialog. Det
duger inte att klaga på en yrkesgrupp hela
tiden och genom olika studier försöka hitta orsaken.
Det behövs nya tag och andra kunskaper om ett förändringsarbete skall ske och
det handlar kanske mer om förbättringar
än att prata om förändringar som försämringar.
Matts Jangerstad
Sektionsordförande
Räddningstjänsten Stockholms län
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Så löser vi deltidens problem
deltidsbrandman/RIB


Efter åtta år som deltidsbrandman
har jag sett vilket fantastiskt yrke det är,
samtidigt som jag på nära håll sett problemen med rekrytering och brottats
med svårigheterna att få jourtjänstgöringen att passa in i vardagslivet. Ur
den erfarenheten vill jag föra fram några förslag som jag tror kan underlätta
rekrytering, göra det enklare att vara
deltidsbrandman samt göra yrket attraktivare och mer synligt i samhället.
Jag tror att det egentligen inte är
svårt att rekrytera intresserade personer. Se på heltiden, köerna är långa för
att bli heltidsbrandman. Yrket har ett
gott renommé hos allmänheten och
kunskaperna om en brandmans uppgifter är goda. Heltiden syns och hörs i
media dagligen. Deltidskåren kämpar
däremot i motvind. Få i allmänheten
har en korrekt bild av hur deltidskåren
fungerar, vilka uppgifter den har och
hur man kan gå med. Många vet heller
inte att det finns en deltidskår. Problemet ligger helt klart i dålig marknadsföring, men också i att systemet inte är
anpassat för de som vill hjälpa till.
Först och främst behövsreklam för att

presentera deltiden och visa vilka givande arbetsuppgifter vi har. MSB:s
kommande rekryteringsfilm är därför
väldigt välkommen. Men det finns fler
sätt att nå ut. Med 290 kommuner, SKL
och MSB borde det inte vara några större problem att finansiera en effektiv
kommunikationsplan. Att söka folk genom några rader på kommunens webbplats fungerar bevisligen inte. Större
medvetenhet om yrket skulle också
skapas i samhället om deltidspersonal,

precis som i USA, fick tillåtelse att påkalla fri väg vid inryckning när det gäller livräddning. Eller kan man tolka de
senaste domarna att blåljus utan siren
redan är tillåtet?
Joursystemetär ett av de största hin-

dren, både vid nyrekrytering och för
oss som arbetat ett tag. Har man t.ex.
arbete eller bostad på annan ort, barn
som ska hämtas på dagis, endast en bil i
familjen, skjutsningar till barnens ridlektioner eller innebandyträningar etc.
så går livet inte ihop med tjänstgöring
i fasta jourperioder. Många av de som
ändå väljer att bli deltidsbrandmän
kommer snart få pussla och byta jourtider till förbannelse och risken är stor
att de tröttnar och ger upp.
Räddningstjänsterna behöver flexiblare joursystem där jourschemat
läggs efter när de anställda har möjlighet att bidra. Då kan man rekrytera
över en mycket större bas än idag. För
att åstadkomma detta fullt ut tror jag
att man behöver använda ett lättarbetat dataprogram som kan sköta pusslandet så att det alltid finns full bemanning och rätt kompetens. Dagens program verkar inte nå ända fram, men att
utveckla eller göra anpassningar för
deltidskårens förutsättningar bör inte
vara ett allt för stort företag. I förlängningen borde också finnas möjligheter
att koppla direkt till lönesystem samt
skapa en gemensam arbetspool för hela
Sverige så att brandmän lättare kan arbeta i flera kårer beroende på var man
vistas.
Jag anser också att man bättre måste vårda själva hanteringen av ”varumärket”. Införandet av begreppet RIB
(Räddningsman i Beredskap) var inte

Underlättar inte

”Begreppet RIB befäster en
skillnad mellan hel och deltid som inte borde finnas och
det gör det inte heller lättare
att skapa intresse från allmänheten för deltidsyrket”
Christian Söder, deltidsbrandman och
handläggare på MSB

helt lyckat i rekryteringshänseende.
Även om begreppet deltidsbrandman
inte beskriver yrket på ett helt korrekt
sätt, så är det i alla fall bättre än RIB. Jag
är utbildad brandman, jag kör brandbil
och utför samma arbete på skadeplats
som heltidsbrandmän, men när någon
frågar om jag är brandman så ska jag istället kalla mig ”RIB-are”. Begreppet
RIB befäster en skillnad mellan hel och
deltid som inte borde finnas och det gör
det inte heller lättare att skapa intresse
från allmänheten för deltidsyrket. Vilket barn vill bli RIB-are som vuxen?
Behåll begreppet brandman, en titel vi
är stolta över och kan förklara för vanligt folk.
Lönen är något för arbetsgivarnaatt
verkligen fundera över. Cirka 3 500 kr
före skatt per vecka i jourersättning är
inget man kan locka folk med. En dubblering av lönen vore rimlig och kommunerna skulle också kunna se över om
det inte går att ordna andra förmåner.
Låg lön ger låg status. Visa att ni ser oss
som värdefulla.
Utbildningsnivåerna är en annan
förbättringspunkt. Efter grundutbild-

ningen får varje kommun själv ordna
kårens kompetensutveckling, med varierande resultat. Vissa moment kan gå
helt förbi och ny kunskap kanske aldrig sprids. MSB skulle här kunna stötta
med utbildningspaket anpassade till
deltidens övningstillfällen, så att modern teori och praktik om vanliga moment inom räddningstjänst kommer
alla till del. Då får vi en mycket hög lägstanivå.
Varför inte mer använda deltiden
som en olycksförebyggande resurs i
samhället? Det är fastslaget att varje
satsad peng på förebyggande åtgärder
ger mångdubbelt tillbaka genom lägre
kostnader för olyckor och produktionsbortfall.
Något som jag också efterlyserär möj-

ligheten för deltidare att genom en kortare kurs kunna utbildas till heltidare.
Det är få med arbete, villalån och familj
som kan gå två år på SMO-utbildningen, inte ens på distans. Om deltiden kan
bli en språngbräda till heltiden skulle
fler unga först söka sig till deltidskårerna. Skulle man till och med kräva viss
deltidserfarenhet för att få anställning
som heltidare, så skulle nog luckorna
fyllas snabbt ute i många kommuner.
Det här var bara några förslag hur deltiden
kan stöttas, utvecklas
och synliggöras för att
stå stark i framtiden.
Jag ser fram emot den
kommande debatten.
Christian Söder
Deltidsbrandman och handläggare på MSB

Sverige behöver en beredskapspolis
krisberedskap


När Rikspolisstyrelsen och
Svenska Polisförbundet uppvaktatade regeringen och ställde krav om att man inte längre
ville ha en organisation inom
polisen utan den två och ett
halvt-åriga polisutbildningen,
skapades ett allvarligt vakuum
i svensk krishantering. En svag
regering orkade inte motstå
deras krav utan blev medansvarig för vakuumet.
Med okunskapom vilka lagar

som styr vad Försvarsmakten
(Hemvärnet) får lov att stödja
det civila samhället med, skapade man ett glapp mellan polisen och den civila krishanteringen.
Svenska Polisförbundet vill

ha en dansk motsvarighet till
ett polishemvärn. Polishemvärnets soldater ska kunna
bistå polisens krishantering
med bland annat trafikreglering d.v.s. alla ska följa en hemvärnssoldats tecken och direktiv. Polisen vill också att
de ska bevaka under en polismans ledning. På så sätt menar
Svenska Polisförbundet och
Rikspolisstyrelsen att vi alla
ska kunna se skillnad på en polis med myndighetsutövning
och en hemvärnssoldat. Problemet är att polisen som myndighet inte får lov att delegera
sin myndighetsutövning till
någon annan i sammanhanget.
Rikspolisstyrelsen, Svenska
polisförbundet och regeringen vill att vi ska se detta som
något naturligt och väldigt

många gör det, utan att vara
på det klara med vilka konsekvenser detta kan leda till. Eller också kommer en myndighet att lyckas med konststycket att tvinga fram en ändring i
regeringsformen så att militär
även ska kunna använda våld
i andra sammanhang utöver
en väpnad konflikt mot främmande stats aggression.
Detta stoppar allatankar på

att låta Hemvärnet bistå med
all form av stöd till polisen
som särskilda beredskapspolisen var utbildade för och också hade rätt lagstöd för. Därav
detta vakuum i Sveriges förmåga att möta kriser på ett bra
och tryggt sätt.
Polisen, som idag kämpar
med sin trovärdighet, ska utö-

ver den dagliga verksamheten
också ansvara för att bistå oss
vid kriser. Alla vet att polisen,
de som arbetar i yttre tjänst,
inte har uthållighet eller resurser för att ta hand om en
kris och samtidigt ge resten av
samhället det skydd de enligt
lag är skyldiga att ge.
Istället för att utgå från polisen i yttre tjänst, och deras situation vid kriser, valde man
att fokusera på sin image och
på så sätt fortsätta rida på myten om sin unika ställning i
samhället. Idag ser vi vad man
har åstadkommit med den myten.
Vad som kanske är okänt är
att Svenska polisförbundet
även har påverkat det norska
politiet med samma idé om en
professionell polis och att Nor-

ges motsvarighet till beredskapspolisens framtid är osäker. Detta skapade bland annat förvirring inom den norska
polisen under attentatet i Oslo
2011 och man satte in militär, i
strid med den norska lagstiftningen.
Därför behövs det en form
av beredskapspolis i Sverige
med polisiära befogenheter
och det trots vad Rikspolisstyrelsen, Svenska polisförbundet eller regeringen tycker.
Mikael Sörensen
Ordförande i beredskapspolisföreningen

Välkommen
att tycka till!

Alla är lika välkomna att delta i debatten. Kontaktuppgifter
hittar du på sidan 2.
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Alla övar för sig

Forskare föreslår kortare, upprepade övningar för bättre samverkan
Traditionella samverkansövningar ger liten nytta för
pengarna. Långa förlopp
med mycket väntetid och
minimal samverkan. För att
åstadkomma verklig samverkan föreslår två forskare
i stället korta övningar med
ett upprepningsmoment.

För några år sedan följde
forskarna Johan Berlin och
Eric Carlström hur blåsljusorganisationerna och SOS Alarm
samverkar.
– Vi såg då att folk löser uppgiften och gör det rackarns bra.
Vi har väldigt fin kvalité på vårt
olycksarbete, men man jobbar
parallellt; alla går in och gör sina saker. Hamnar man då i ett
läge där man tvingas kliva över
en gräns, när man behöver göra saker man inte är drillad för,
tvekar man. Ställer sig vid sidan
av och väntar in de andra styrkorna som kan jobbet, säger Eric Carlström.
Det är ett problemi synnerhet
vid en större händelse. Enligt
Eric Carlström är det också ett
problem i det vanliga olycksarbetet eftersom det blir så strikta gränser emellan organisationerna att man tappar tid.
– Man talar mycket om samverkan, men jobbar väldigt parallellt. Vi tänkte att om man
jobbar parallellt kanske man
också övar parallellt. Så vi följde ett 20-tal samverkansövningar och visst gjorde man det,
man övade parallellt.
Redan efter förra forskningsprojektet frågade sig Johan Berlin och Eric Carlström
om man verkligen lär sig mer
för att övningarna är stora. De
var tveksamma och föreslog i
stället vad de kallade mikroövningar. I det här projektet har
de testat sina idéer och gjort en
jämförande studie.
– Vi har gjort massor av

övningar som bygger på enkla
scenarier. Det viktiga är inte
scenariot i sig utan förmågan
att lösa problem i samverkan.
Vi har ett repetitionsmoment
och låter folk öva två gånger.
Övningarna är identiska så att
de får chansen att göra om och
göra rätt. Då kan man också
tillåta sig att inte göra helt rätt
första gången, det blir mindre
av en uppvisning och mer av ett

Ända sedan 1980-talet har det hetat samverkansövningar men i realiteten har blåljusorganisationerna både övat och arbetat parallellt. Forskarna Johan Berlin och Eric Carlström anser sig ha hittat ett övningkoncept för att öva verklig samverkan.Foto: annika andersson

experiment.
Mellan momenten hålls
seminarier där
man diskuterar vad som
kunde gjorts
annorlunda.
Eric Carlström
– En traditionell övning
har en början, en mitt och ett
slut. Det som sker i början är
kanske det viktigaste, då försöker man uppfatta situationen
och fattar inriktningsbeslut.
Sen är det spårbundet och jättesvårt att bryta upp fattade beslut, det rullar på.
Under mittfasenbedömer man

skador, släcker bränder, förhör
folk, bär skadade. Då gör organisationerna det de är bäst på.
Sen har man en avslutningsfas
där man monterar ner alltihop
och som tar väldigt lång tid.
– I vår modell kör man första delen, därefter den operativa fasen tills alla tre organisationerna har upprepat det någ-

Buzzword
”Ordet samverkan är
väldigt idealiserat.
Det är ett mantra som
upprepas hela tiden
men vi jobbar vidare
parallellt”
Eric Carlström, forskare

ra gånger, sen bryter man. Det
kvittar hur stort olycksscenariot är, det tar inte mer än 40 minuter tills vi bryter.
Övningarna klockas och tiderna jämförs mellan övningarna.
– Man ser att det blir ett helt
annat flöde i övning nummer
två. Det beror inte enbart på
att det är samma olycka utan
det blir ”flow”, man tittar på
varandra, kommunicerar och
gör tydligare inriktningsbeslut. Polis, ambulans och räddningstjänst hamnar inte på oli-

ka platser som
de ofta gör första gången.
De har nu
ett omfattande material att
sammanställa
och en ny bok Johan Berlin
kommer 2014.
– Jag tror på modellen och
att det vore samhällsnytta om
den fick genomslag. Vi lägger
så mycket pengar på övningar
att vi borde få ut mycket mer än
vi får från traditionella övningar, säger Eric Carlström.
Responsen har varit positiv,

många säger att det är precis
det här de väntat på.
– Det här är en fantastiskt bra
övningsform. Vi känner alltför
väl till hur trögstartade traditionella övningar är, hur det för
ambulansen blir en lång väntan
på att olycksplatsen ska säkras.
Vi kommer igång snabbare och
bryter när det blir stiltje. Seminariet mellan övningarna gör
att man kan få bekräftelse di-

rekt när samma övning genomförs igen,
säger Ingemar
Johansson,
ambulanssjukvårdare i Trollhättan och övIngemar
ningsledare för Johansson
ambulansen.
Även räddningstjänsten
framhåller värdet av att övningen upprepas och seminariet emellan.
– Jag är ganska övertygad om
att samverkansövningar kan
genomföras med den här modellen. Det tror jag alla blåljusmyndigheterna är överens om.
Första gången går övningen
så där, men efter att man pratat om bristerna i den första
övningen blir andra övningen
mycket bättre. Jag ser det som
väldigt effektivt och bra, Mikael Johansson, inre befäl räddningstjänsten norra Älvsborg.
gunno ivansson
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Blivande brandingenjörer
övade global hotbild
Skånes räddningstjänstförbund att initiera en stab med
uppgift att bedöm riskbilden,
hantera beredskapen och vid
behov stötta räddningstjänsterna. Tolv av studenterna utgör staben och sju agerar motspel.
– Det här är en av få gånger de
får möjlighet att öva på det här
sättet. De flesta övningar, på
skolan och ute, blir ett par, tre
timmar. Vi kör 15 timmar och
då måste man verkligen tänka till så att man får kafferaster, lunch; att man får vila och
orkar hålla igång, säger Stefan
Svensson.

helsingborg

När de blivande brandingenjörerna under sin sista
termin gör en stor stabsövning tas uppgiften på stort
allvar.
– Det är en fröjd att se hur
de lever sig in i uppgiften,
säger övningsledaren Stefan Svensson, MSB Revinge.

De 19 studenterna gör huvudelen av utbildningen, tre
och ett halvt år, vid Lunds tekniska högskola och ett avslutande påbyggnadsår vid MSB i
Revinge, det så kallade Ruhbåret. För övningen har man
hyrt in sig i stabslokalerna hos
räddningstjänsten i Helsingborg för att få en realistisk miljö.

sista terminen är ett återkommande inslag och engagemanget är alltid stort.
– Det är lite stökigt i början men det roliga är att när
vi kommer fram till 7-8-tiden
på kvällen kan vi skicka in vad
som helst och de bara fixar det.
De är så inne i det att det är en
fröjd att se.
Syftet med stabsövningen
är att lära studenterna att hitta en metodik, ett strukturerat
arbetssätt när en organisation
blir belastad.
– De ska organisera sig i förhållande till arbetsuppgiften
och sedan hålla igång inom raStabsövningen

Stabschef och vice stabschef
hade fått förutsättningarna
kvällen före övningen. Inramningen är ett världsläge med
ökad hotbild, svenska trupper
i Afghanistan har blivit attackerade och det har skett terrordåd på olika platser i Europa.
En olycka kommer sällan ensam och det tillkommer bränder, trafikolyckor, utsläpp av
giftig gas och ett Jas-plan som
störtar.
Händelseutvecklingen får
räddningschefen för Sydöstra

30-tal aktuella kurser från MSB

Kriskommunikation, hö
gre kurs i samhällets krisberedskap, stabschefsutbildning, Tib-utbildning, övningsplaneringsutbildning,
skogsbrand och samhällspåverkan, oljeskadeskydd, med
mera.
MSB har en mängd kurser/
utbildningar på gång under
2013.
Är du intresserad, läs mer
på www.msb.se/utbildning
där det finns ett 30-tal aktuella kurser.

Och var ute i god tid.
– Många av höstens kurser
kräver anmälan redan i marsapril, säger Tarja Nyström på
MSBs utbildningsenhet.
MSB erbjuder kurser inom
följande områden:
• Ledning och samverkan
• CBRNE händelser och oljeskadeskydd
• Naturolyckor
• Kriskommunikation
• Övning
• Olycksutredning
• Krisstöd

Vill du vara med och utveckla en av landets
mest spännande räddningstjänster?

Räddningstjänsten Syd söker:

Brandinspektör
Läs mer om tjänsten på www.rsyd.se/lediga_tjanster

marna som chefen gett, säger
Rolf Hagel, lärare i stabsmetodik.
Viktigt är att chefen ger

ett
tydligt inriktningsbeslut.
– Största misstaget en stab
kan göra är att börja gå bortom
syftet med staben och ta tag i
uppgifter som ligger utanför
ramen. Att staben i stort sett
genererar sina egna uppgifter,
säger Rolf Hagel.
– Det har faktiskt hänt en
gång att vi tagit timeout. Vi
märkte att verklighetsbilden
skilde sig åt för mycket mellan
staben och motspelet och de
lyckades inte reda ut det. Vi sa
att nu får ni en timme på er att
lösa detta och det gjorde de, berättar Stefan Svensson.
Stabschefen Linus Ahlman
var inledningsvis inte riktigt
nöjd med sin organisation.
– Jag måste få till ett system
så att alla vet vad som händer.
Jag tycker inte det fungerar
just nu.
Räddningschefen hade det
också stressigt.
– Det är mycket att hålla koll
på. Jag ska inte bara tänka på
en enhet utan ett helt förbund.
Man får öva i att tänka stort, säger Emelie Lantz.
gunno ivansson

– Studenterna är så inne i det att det är en fröjd att se, säger läraren Stefan Svensson. Motspelet leddes av ”räddningschef” Emelie Lantz.
Foto: gunno ivansson

Stabschefen Linus Ahlman var inledningsvis inte riktigt nöjd med
sitt system för att hålla staben informerad om vad som händer.


Foto: gunno ivansson

Länsstyrelsen söker

Brandingenjör till Vänersborg
– med arbetslivserfarenhet från
kommunal räddningstjänst

Du kommer att arbeta med skydd mot olyckor och krisberedskap på
regional nivå och ingå i ett team med brandingenjörer.
Låter detta intressant och har du frågor är du välkommen att kontakta
någon av oss, Lisa Nordahl, enhetschef, Leif Larsson, brandingenjör
eller Jan-Erik Gustavsson, brandingenjör.
Du når oss via vår växel på 010-224 40 00.
Läs mer på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland under Lediga jobb

30 Platsannonser
Nytt om namn

Sten Andersson är tf brandchef vid Brandkåren Attunda efter Jens Ärlebrant som slutat.

Lars Klevensparr, polismästare i Västra Götaland, blir ny
förbundsdirektör för räddningstjänsten Storgöteborg från 1 januari.

Tore Eriksson, MSB, har valts
till president för CTIF, internationell organisation för räddningstjänstfrågor med 37 medlemsländer.

Stefan Svensson lämnar
MSB Revinge. I februari börjar
han på Brandteknik vid Lunds
universitet där han bland annat
ska ansvara för brandlaboratoriet och forska kring räddningstjänstfrågor.

Katarina Rydberg slutar som
chef för enheten för den enskildes säkerhet på MSB blir chef
för kommunikations- och utbildningsenheten hos Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Räddningstjänsten
Klippan söker

INSATSLEDARE
För mer information läs
www.offentligajobb.se
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Stor satsning på
skolutbildning i Halmstad

Närmare 850 åttondeklassare i Halmstad utrymdes från
ett musikframträdande.
Det var en del av utbildning
i brandsäkerhet för högstadieeleverna som genomfördes i
fyra omgångar med drygt 200
elever vid varje tillfälle.
– Syftet med utrymningsövningen är att skapa en större
medvetenhet och uppmärksamhet hos ungdomarna om
vad som kan hända vid en
brand, säger Jenny Wiemo,
räddningstjänsten i Halmstad.
Efter information om bland
annat rädda-varna-larmasläck, utrymningsvägar och
brandförlopp bjöds levande
musik. Mitt i musiken rökfylldes lokalen och brandlarmet
ljöd. När eleverna utrymde
klev rökdykarna in.
Efter den realistiska övningen återsamlades eleverna
och fick information och det
visades film med koppling till
Göteborgsbranden. 63 elever
markerades med röda lappar,
lika många som de ungdomar
som dog i branden i Göteborg.
En av de överlevande från
branden berättade om livet efter densamma. I utbildningen
ingick också information om
anlagda bränder, skadestånd
och straffpåföljder.
– Eleverna ska få en större
insikt om hur snabbt en brand
kan spridas, vilka följderna kan

bli och hur man ska agera.
Satsningen på åttondeklassarna är Halmstads kommuns
sista steg i den utbildning för
grundskoleelever som startade
i årskurs 2.
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Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
Vi söker vikarierande Heltidsbrandmän
Mer information hittar du på www.sorf.se

Brandkåren Attunda
söker processchef

Läs mer om tjänsten på
www.brandkaren-attunda.se
eller www.facebook.se/attunda

Vill du göra skillnad?
Brandkåren Attunda söker brandmän

Vi har ett uppdrag och en vision.
Vill du vara med och utveckla
vår verksamhet?
Läs mer om tjänsterna på:
www.brandkaren-attunda.se eller www.facebook.se/attunda

Räddningstjänsten Storgöteborg söker

Var med och utveckla vår verksamhet mot visionen
”Ett tryggt och olyckfritt samhälle för alla”

Brandmän
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie
under ordinarie personals sommarledighet.
Mer information finns på Räddningsjänsten
Storgöteborg: www.rsgbg.se/lediga-tjanster
Vi vill ha din ansökan senast 3 januari 2013.

Räddningstjänsten Storgöteborg står för trygghet,
säkerhet och omtanke. För att spegla samhället i
stort arbetar vi för att få en jämnare könsfördelning och ökad mångfald.

Vi söker två chefer
Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund,
SÄRF, svarar för räddningstjänst i kommunerna
Bollebygd, Borås, Mark,
Svenljunga, Tranemo och
Ulricehamn.

med ansvar för område
- Skydd och samhälle
- Beredskap och insats

I tjänsterna ingår även funktion som
ställföreträdande räddningschef.
Läs mer om tjänsterna på www.serf.se
Välkommen med din ansökan senast 2012-12-28

www.rsgbg.se
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Annonsera i Tjugofyra7
Ska du rekrytera personal inom området samhällsskydd och beredskap? Då är Tjugofyra7 rätt tidning att annonsera i.
Nästa nummer: Nr 17 kommer
ut 26 februari.
Annonsbeställning: förhandsbokning senast 7 februari, färdigt manus senast 14 februari.
Kontakt: ring eller e-posta redaktionen (se sid 2), i första
hand Per Larsson.

Nerikes BraNdkår

Fakta om annonsering
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söker

12 brandmän för sommarvikariat 2013

Pris: 20 kronor per spaltmillimeter.
Priset multiplicerar du fram
enligt följande: antal spalter x
höjd i millimeter x 20 kronor.
Spaltbredder: 1 spalt 42,2
mm; 2 spalter 88,4 mm;
3 spalter 134,6 mm; 4 spalter
180,8 mm; 5 spalter 227 mm.
Max höjd är 292 mm.

1 brandman för tillsvidareanställning
www.nerikesbrandkar.se/rekrytering

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA SKARABORG
söker

Brandmän

Mer information hittar du på vår hemsida, www.rtos.se eller
kontakta oss på telefon vx 0500-42 40 00.

Räddningstjänsten
Sala-Heby

Värends Räddningstjänst
söker

Brandingenjör till skyddsenheten

Söker brandman/kvinna
Heltid i personalpool.

Läs mer på www.vrtj.se

P.S. Samt fyra semestervikarier inför 2013. D.S.
Läs mer om tjänsterna på www.sala.se/räddning

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
ansvarar för räddningstjänsten inom Avesta,
Hedemora, Fagersta och Norbergs kommuner.

Vi söker

Stf Räddningschef

– tillika chef räddningsavdelningen
För mer information se vår hemsida
www.sdrf.nu

Vi söker

Välkommen med din ansökan senast 18 december 2012!

Räddningstjänsten
Östra Blekinge

för semestervikariat sommaren 2013

Vi är ett kommunalförbund som svarar för räddningstjänsten i Karlskrona och Ronneby kommuner.
Läs mer om oss på www.raddningstjanst.se

Vi söker

Befäl till räddningsstyrkan heltid
Har du gått Räddningsledare A eller Räddningsledning B är du
intressant för oss. Tillträde och lön efter överenskommelse.

Intresserad kontakta:
Anders Engblom, räddningschef 0455-30 39 81 eller
Jörgen Persson, stf räddningschef 0455-30 39 83
Facklig kontakt: Kommunal, Henrik Andersson, 0455-30 39 80

Läs mer på: www.kommun.kiruna.se/Naringsliv-och-arbete/Lediga-jobb
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Översvämningar tvingar pakistanier att lämna sina hemorter och flytta till säkrare områden. Annika Lindqvist jobbar för Unicef i Islamabad men har ännu bara sett nöden
på papper och känner ett behov av att komma närmare de behövande.
Foto: Hussain Jan / Demotix/Scanpix

”Nöden är för mig ännu ansiktslös”
ISLAMABAD · Annika Lindqvist, Arvika, är på uppdrag i Pakis-

tan för Unicef, sekonderad av MSB. Här berättar hon om hur
det är att verka i biståndsorganisationen, och om behovet att få
se den nöd hennes insats ska bidra till att lindra.

B

ara tjugotalet mil från mig utspelar
sig en katastrof. Det är svårt att för-

stå.
Hur många svårt undernärda barn
fick behandling den här veckan?
Hur många människor fick tillgång till
dricksvatten, latriner, tvål?
Hur väl har Unicef uppfyllt målet att
låta alla översvämningsdrabbade barn
gå i skolan?
Siffror, siffror. Tabeller och staplar.
Jag sitter med dem hela dagarna. I Excel-arken ser jag hur stor klyftan är mellan de enorma behoven och den hjälp
som kommer.
Pakistan plågas av flera

katastrofer
samtidigt.
I Khyber Phatunkwa i gränstrakter-

na mot Afghanistan pågår sedan flera år
strider och mer än en miljon människor
befinner sig på flykt undan konflikten.
I Sindh, Balochistan och Punjab längre söderut i landet är fem miljoner drabbade av årets översvämningar, lågmälda katastrofer som hemsöker de redan
fattiga och inte tar sig fram i mediernas
strålkastarljus.
Sedan mitten av oktober befinner jag
mig i Pakistan, utlånad av MSBs internationella personalpool för att jobba som
reports officer åt FNs barnfond Unicef.
Det är där siffrorna kommer in. Jag

är
placerad på kontoret i huvudstaden Islamabad. Varje vecka får jag excelark
som till exempel berättar att nu har 209
tillfälliga skolor satts upp i Sindh – men

fortfarande är det mindre än 4 procent
av flickorna som har tillgång till skola.
Eller att 11 000 gravida kvinnor har
undersökts för att se om de är undernärda. Det kan låta mycket, men målet
är att nå 123 000.
Så där kan man hålla på, kolumn efter
kolumn. Jo, barn får lindring, men hjälpen är så fruktansvärt otillräcklig.
Det märkliga för mig är att nöden efter
fyra veckor ännu är ansiktslös, siffror på
papper, ungefär som om jag hade suttit
hemma och läst om den.
Jag har ännu inte besöktde konflikt- el-

ler översvämningsdrabbade områdena
och det är osäkert när jag kommer att
kunna resa.
Veckan innan vi hade planerat att åka
till Jalozai-lägret nära Peshawar sprängde en självmordsbombare sig och sex
andra människor i luften nära en polisstation i Peshawar och veckan därpå
sköts två journalister ihjäl i Karachi.
Hoten är många och säkerhetstjänsten har goda skäl att vara försiktig.

Så än så länge är jag kvar i mina kvarter i Islamabad: breda gator med stora
hus, hembiträde och trädgårdsmästare.
Visserligen finns det omfattande säkerhetsregler i Islamabad också, men efter ett tag känner man sig ganska trygg
och de flesta internationella hjälparbetare rör sig skapligt fritt.
Livet här är behagligt.Samtidigt är det
svårt att hantera rent moraliskt att jag
faktiskt lever ett bekvämare liv i Pakistan än jag gör hemma. Hemma diskar
jag ju själv, handlar och tvättar!
Jag har svårt att tänka mig något mer
meningsfullt än att försöka hjälpa nödlidande barn och jag inbillar mig att jag
gör någon nytta.
Men det skulle kännas lite mer på riktigt
om jag vore närmare
dem jag rapporterar
om.
ANNIKA LINDQVIST

