
Resurserna samlade 
– i vardag som kris

Närhet, återkoppling, naturlig samverkan. Sedan samhällets beredskap samlats i ett hus har det ändrat arbetsrutiner. Resurserna utnyttjas 
mer optimalt och hjälpen blir bättre, konstaterar inblandade verksamheter. Foto: RobeRt HenRiksson

�� I Trygghetens hus är samhällets beredskap samlad – samverkar i 
vardag som kris.

Och hyresgästerna från en rad myndigheter tycks överens om att 
satsningen i Östersund slagit väl ut.

– Det enda felet med detta är att det bara finns på ett ställe, säger 

polisområdeschefen Stephen Jerand.
Myndigheterna levererar bra verksamhet till medborgarna, anser 

Jerand.
– Och det är väl förbanne mig det uppdrag vi har.

Sidan  20
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Information 
som  
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har satt psykolo-
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  Det är en smula pirrigt att packa ihop 
inför mötet i Sendai, Japan om en 
vecka. Delegater från hela världen ska 

gemensamt anta FN:s nya globala ramverk 
för katastrofriskreducering (efterföljaren till 
Hyogo Framework for Action). Samtidigt på-
går förhandlingar kring ett nytt internatio-
nellt klimatavtal och även en ny global ut-
vecklingsagenda post-2015 där resiliens och 
katastrofriskreducering är viktiga kompo-
nenter. Den nya utvecklingsagendan med nya 
globala hållbarhetsmål ska ta vid när FN:s 
millenniemål löper ut. 

Och de nya hållbarhetsmålen  kommer att 
ställa krav även på Sverige när det gäller att 
samordna arbetet kring hållbarhet, klimatan-
passning och katastrofriskreducering. Men 
det globala utvecklingsarbetet kräver också 
effektivare medel mot korruption, värnandet 
av mänskliga rättigheter och demokratiut-
veckling för att ta några exempel på vad dis-
kussionen kring hållbarhet och resiliens ock-
så kan handla om.

Det gäller att hantera alla nivåer – från Bor-
ås till Bryssel, från Stockholm till Sendai. Allt 
hänger ihop, annars blir det bara ordsvall och 
inte verkstad. Det gemensamma åtagandet 
länder ska enas om ska fungera också i Bo-
gotá, Mogadishu eller Kharkiv. 

Men tyvärr ser det mörkare ut än på länge 
när vi ser oss om i världen.

Konflikterna och katastroferna  i världen har 
ökat senaste åren, trots att världssamfundet 
har en mångfacetterad palett att använda be-
stående av diplomati, ekonomiska verktyg, 
kunskap, teknisk utveckling, ökad miljömed-

vetenhet, kommunikation, medicinsk kom-
petens – och militära maktmedel.

För att skapa stabil utveckling i länder värl-
den över krävs att alla delar av den där palet-
ten används, i synnerhet de som främjar fred, 
demokratiutveckling och en fördelning av 
globala tillgångar som minskar sårbarheten 
för naturkatastrofer, storskaliga olyckor, ter-
rorism och väpnade konflikter. 

Detta gäller här hemma lika väl som långt 
borta. 

Polismyndigheten tar ett samlat grepp  för 
att värna grundläggande värden som religi-
onsfrihet och yttrandefrihet och det är bra. 
Men polisen kan inte göra arbetet själv. Det 
behövs en bred samverkan som samlar alla 
goda krafter i samhället; myndigheter, fri-
villigorganisationer, företag och enskilda 
människor som kan samarbeta systematiskt 
för att hindra att fler unga människor glider 
in i våldsbejakande extrema miljöer. MSB 
har en roll i det arbetet förstås, men det har 
även du som läser detta. Hur kan du och jag 
bidra i vår vardag? 

Samtidigt som vi behöver motverka terro-
risters framfart i Europa, i Asien, i Afrika har 
vi på kort tid fått en helt ny säkerhetspolitisk 
karta att manövrera i. Den oroande utveck-
lingen i Ukraina stöds av påverkanskampan-
jer bland annat i sociala medier, även riktade 
mot Sverige. Desinformation kan vara kraft-
fulla vapen både för stater som utsätter sina 
grannländer för subversiv aggression och för 
terroristorganisationer. 

Det mest verksamma motmedlet  mot på-
verkanskampanjer är att var och en av oss 

har förmåga att kritiskt granska uppgifter, 
förmåga att kunna ifrågasätta vad vi läser el-
ler hör och förtroende för det demokratiska 
samhällets institutioner. Därför är utveck-
lingen av våldsbejakande extrema miljöer 
nära besläktad med social oro i samhället, 
ytterst handlar detta om unga människors 
framtidstro och om förtroendet för det sam-
hälle vi lever i, om att minska sociala risker. 

Det nya säkerhetspolitiska läget  gör också 
att vi behöver öka tempot i arbetet med civilt 
försvar. Och samhällets beredskap för krig 
måste bygga på det som redan har gjorts för 
att utveckla vår förmåga att förebygga och 
hantera olyckor och kriser. 

Här har vi nu en utmaning på MSB. Vi vill 
och kan göra mer, men det förutsätter att al-
la aktörer samverkar, framförallt kommuner, 
myndigheter och alla som bedriver samhälls-
viktig verksamhet. Samtidigt som vi behöver 
lägga ett ”civilt försvar-raster ” på arbetet att 
utveckla krishanteringsförmågan, har MSB 
ett sparbeting som vi behöver hantera. Ut-
maningen är därför att prioritera klokt så att 
vi också orkar genomföra viktiga satsningar 
– dit hör exempelvis stöd för utveckling av en 
effektiv räddningstjänst. 

Allt det arbete som görs varje dag i varje 
kommun för att öka tryggheten och säkerhe-
ten är självfallet också en viktig del för att ut-
veckla hela samhällets resiliens och därmed 
bidra till en positiv global utveckling.

Allt hänger ihop.

Allt hänger ihop

Helena Lindberg
Generaldirektör, 
MSB

LeDare

Det behövs en 
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lar alla goda 
krafter i sam-
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Våra nya skribenter på Erfarenheter

Anders From
ålder: 46 
jobbar som: brandinspektör och olycksut-
redare, Storstockholms brandförsvar.
bakgrund: gick idrottsgymnasium i Falun, 
inriktning backhoppning. Arbetade någ-
ra säsonger i Sälen,  FN-mission i Libanon 
Började på brandförsvaret 1992.

mATTIAs sJÖsTrÖm
ålder: 48 
jobbar som: brandmästare Räddnings-
tjänsten Halmstad. I kombinationsschema. 
Insatsledare, brand- och olycksutredare.
bakgrund: tidigare elektriker och deltids-
brandman. På heltid i snart 25 år, sedan 
2005 som insatsledare.

AnnA Andersson CArlIn
ålder: 42
jobbar som: brandingenjör, Räddnings-
tjänsten Syd. Jobbar med utredningar, pla-
nering och uppföljning, analysarbete.
bakgrund: Lärare vid Räddningsverket. I 
räddningstjänsten jobbat med tillsyn, re-
misshantering, extern utbildning. 

Här är våra nya skribenter 
på Erfarenheter. En trio.

– Ulf Erlandsson har varit 
en förebild på många sätt. 
Möjligheten att få skriva 
i erfarenheter är både he-
drande och lockande, säger 
Mattias Sjöström.

��Vid årsskiftet satte Ulf Er-
landsson punkt för sina erfa-
renhetsartiklar efter 19 år.

Sidorna med erfarenheter 
har alltid varit uppskattade och 
Ulf ersätts nu av:
��Anders From, Storstock-

holms brandförsvar
��Anna Andersson Carlin, 

Räddningstjänsten Syd
��Mattias Sjöström, Rädd-

ningstjänsten Halmstad
I det här numret presente-

ras de två första erfarenhetsar-
tiklarna. Mattias Sjöström har 
skrivit om olyckor med utryck-
ningsfordon och Anna Anders-

son Carlin om bränder orsaka-
de av avfuktare.

erfarenhetsskribenterna  kom-
mer att plöja inkomna olycks-
utredningar, men även göra 
egna efterforskningar.

– Min förhoppning är att hit-
ta bra exempel på lärande och 
utveckling och lyfta dessa från 
enskild rapport till det bredare 
forum som Tjugofyra7 är. Att 
systematiskt arbeta med för-
bättringar är en av grundste-
narna för en organisations ut-
veckling. Kanske kan framtida 
artiklar i Tjugofyra7 bidra till 
det, säger Anders From.

Han vill gärna se fler utred-
ningar om insatser som gått 
bra, goda exempel.

–Sådana utredningar kan ge 
kvitto på att ett visst arbetssätt 
är effektivt och säkert, det kan 
även gälla riktade insatser mot 
allmänheten som givit effekt, 

exempelvis utbildning, infor-
mation och tillsyn. Här tror jag 
det finns mycket intressant att 
hitta och dra nytta av.

Anna Andersson Carlin  kon-
staterar att en erfarenhet inte 
kan vara för liten eller oviktig.

– Även om jag inte tycker 
min lilla händelse är jättein-
tressant, eller min utredning 
revolutionerande, så blir den 
kanske viktig när den sätts i ett 
sammanhang och det uppda-
gas att samma sak hänt på flera 
håll i landet. Utredningarna får 
då tillsammans en större tyngd.

Det kan leda till att trender 
ses och åtgärder som förhin-
drar upprepningar. 

– Men det räcker inte med 
bra utredningar och komma 
fram till åtgärder. Det krävs 
också att mottagaren förstår 
utredningen, tar den till sig och 
väljer att göra något. Det är en 

utmaning att få till ett lärande 
hos andra än de som varit med 
om händelsen eller insatsen, 
säger Anna Andersson Carlin.
�� Är vi dåliga på att ta vara på 

erfarenheter?
– Att ta vara på handlar ju om 

att fånga erfarenheterna, för-
medla dem och förverkliga för-
bättringar. Jag tror inte hela 
kedjan fungerar i vår bransch, 
även om den på sina håll fung-
erar bra. Vi behöver arbeta mer 
med lärande organisationer, 
säger Mattias Sjöström.

ett av de områden  Mattias 
tycker det är extra viktigt att 
jobba med är frågor kring äldre 
människors säkerhet.

– Det är en grupp som stick-
er ut inom många olycksom-
råden, som brand, drunkning, 
fallolyckor och medicinsk fel-
behandling.

De tre har tidigare varit tre 

av totalt 14 utredare som haft 
uppdrag för MSB som regio-
nala samordnare för olycksun-
dersökningar, en verksamhet 
som försvann när myndigheten 
tvingades minska utgifterna.

– Nu är de anlitade av MSB 
för att erfarenheter från olycks-
utredningar ska göras tillgäng-
liga för många. Förhoppning-
en är även att fler intresserade 
ska hitta till källmaterialet för 
att läsa hela rapporterna, säger 
Marianne Stålheim, på enhe-
ten för lärande av olyckor och 
kriser.

Anders From, Anna Anders-
son Carlin och Mattias Sjö-
ström uppmanar alla som har 
en intressant händelse, stor 
som liten, att sprida lärdom 
och erfarenheter av att kontak-
ta dem. Deras e-postadresser 
finns på erfarenhetssidorna.

PER LARSSON

Mattias Sjöström, Anders From och Anna Andersson Carlin är våra nya skribenter på Erfarenhetssidorna. De har tidigare varit regionala samordnare för olycksundersök-
ningar. Möjligheten att skriva i erfarenheter är både hedrande och lockande, tycker Mattias Sjöström. Foto: PER LARSSoN

3InlednIngsvIsmars 2015Tjugofyra7 · #25



Myndigheter brast i tillsyn
Vid branden på ett hem för 
psykiskt funktionshindra-
de i Norrtälje i augusti 2013 
omkom tre personer. Brister 
i tillståndsprövning och till-
syn hos ansvariga myndig-
heter bidrog till den tragiska 
utgången enligt Haverikom-
missionen.

�� Branden i hemmet för vård 
eller boende (HVB) i Norrtäl-
je utbröt strax efter midnatt 27 
augusti 2013. I byggnaden be-
fann sig sju personer. Byggna-
den var uppförd 1918 och togs i 
bruk som HVB-hem 1972. Den 
bestod av tre plan med boende-
rum på plan två och tre.

Branden startade  på en rökbal-
kong på plan två. Två av de fyra 
som bodde på plan två hann 
sätta sig i säkerhet medan en 
rusade upp till plan tre för att 
väcka de tre som bodde där. En 
av dem kunde ta sig ut via en 
utvändig trappa. Mannen som 
sprungit upp för att larma och 
en person som han väckt blev 
för ett ögonblick rådvilla. Det 
var tillräckligt för att branden 

skulle spärra utrymningstrap-
porna och båda omkom.

I sin rapport riktar  Haverikom-
missionen kritik mot hela ked-
jan från tillståndsprövning till 
tillsyn, utlarmning och rädd-
ningsinsatsen.

Tio minuter innan branden 
larmades räddningstjänsten till 
ett möjligt drunkningstillbud. 
Det saknades beredskap för en 
andra utryckning från brand-
stationen, något som medförde 
att insatstiden för livräddning 
och brandsläckning fördröjdes.

Drunkningstillbudet  gällde en 
berusad tonåring som simmat 
ut i sjön Erken och enligt Ha-
verikommissionen krävs det 
inte en insatsstyrka på sex man 
för att rädda en simmande per-
son i en insjö. Med ett flexibla-
re arbetssätt hade ett antal av 
brandmännen kunnat stanna 
kvar på brandstationen i Norr-
tälje för beredskap. Det hade 
gett möjlighet till en första liv-
räddande insats på HVB-hem-
met.

Byggnaden saknade bygglov 

för verksamheten. Inga brand- 
eller tillsyner enligt LSO upp-
täckte detta vilket Haverikom-
missionen ser som en allvarlig 
brist.

Tillsynsprotokollen  kritiseras 
för att de är så kortfattade att 
det inte går att dra några slut-
satser om vad som kontrolle-
rats. Återkommande brister 
har inte åtgärdats och trots det 
har inga förelägganden medde-
lats.

Verksamhetsutövaren har 
ansvaret för brandskyddet och 
får allvarlig kritik. Eftersom det 
saknades bygglov för verksam-
heten har det inte gjorts nå-
gon grundläggande prövning 
om brandskyddet är godtag-
bart. Det har gjorts betydande 
avsteg även från de byggregler 
som gällde 1972.

Flera av de boende var med-
icinerade bland annat med 
sömnmedel. Trots de speciella 
svårigheter som psykiskt funk-
tionshindrade har att klara en 
utrymning fanns ingen perso-
nal i byggnaden nattetid.

Varken länsstyrelsen  eller 
räddningstjänsten hade några 
synpunkter på detta vilket Ha-
verikommissionen kommen-
terar med att en utebliven re-
aktion från myndigheterna kan 
uppfattas som ett godkännan-
de av verksamhetsutövaren. 

Enligt Haverikommissionen 
är det särskilt viktigt att myn-
digheter sköter sig när det gäl-
ler HVB-hem eftersom den bo-
ende själv saknar möjligheter 
att bedöma brandskyddet:

”Dessa förhållanden medför 
i sin tur att berörda tillstånds- 
och tillsynsmyndigheter har 
ett tungt ansvar för att till-
ståndsprövningen för och till-
synen över HVB-hem bedrivs 
på ett sätt som säkerställer god 
kvalitet och säkerhet även när 
det gäller sådana säkerhetsfak-
torer som brandskydd. HVB-
hem som inte följer gällan-
de regler eller inte förmår nå 
upp till den säkerhetsnivå som 
krävs måste fångas upp så att 
bristerna kan rättas till i tid.”

MSB rekommenderas  att med 
stöd av länsstyrelserna följer 
upp hur kommunerna utveck-
lar sin tillsynsverksamhet.

Skulle det visa sig att infor-
mation och uppföljning inte är 
tillräckligt anser Haverikom-
missionen att MSB bör över-
väga att på nytt begära hos re-
geringen att få ge ut föreskrif-
ter om skäligt brandskydd i den 
här typen av boenden.

Gunno Ivansson

Tre personer omkom vid branden i hemmet för psykiskt funktionshindrade i Norrtälje i augusti 2013. Haverikommissionen konstaterar att brandskyddet hade stora bris-
ter.  foto: Jonas EkströmEr / tt

Myndigheter svek
”Tillstånds- och till-
synsmyndigheter har 
ett tungt ansvar för 
att tillståndspröv-
ningen för och tillsy-
nen över HVB-hem be-
drivs på ett sätt som 
säkerställer god kvali-
tet och säkerhet”
Haverikommissionen 
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Branden skulle inte 
behövt få den utgången

Patrik Perbeck, enhetschef på MSB, anser att enda sättet att komma åt det undermåliga – ibland kraftigt undermåliga – brandskyd-
det i många vård- och omsorgsboenden är att ge ut föreskrifter med tydliga krav på brandskyddet. foto: gunno ivansson

– Med tydliga regler skul-
le branden aldrig behövt 
få så allvarliga konsekven-
ser som den fick, säger Pat-
rik Perbeck, enhetschef på 
MSB.

�� Bristen på tydliga regler 
skapar osäkerhet både hos 
verksamhetsutövare och myn-
digheter. Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) ställer i princip 
inga krav utöver de som gällde 
när byggnaden uppfördes.

– Problemet är att  det skil-
jer för mycket mellan dagens 
krav och de som gällde för 
40 år sedan. Ett motsvaran-
de HVB-hem skulle i dag byg-
gas med sprinkler, brandlarm, 
dörrstängare på alla dörrar 
och varje rum skulle vara egen 
brandcell. På 1970-talet ställ-
des inget av dessa krav. Det är 
för långt från dagens krav och 
inte en vettig nivå, säger Patrik 
Perbeck, enhetschef på MSB.

Efter Rinkeby-branden gav 
regeringen MSB i uppdrag att 

ta fram en nationell strate-
gi för hur brandskyddet kan 
stärkas genom stöd till enskil-
da. Dessutom ett särskilt upp-
drag att titta på vad som är rim-
ligt brandskydd i olika typer av 
boendemiljöer.

– Vi tittade på  flerbostadshus, 
småhus och vård- och om-
sorgsboenden. Det vi pekade 
på var att nivån på brandskyd-
det i vård- och omsorgsboen-
den varierar för mycket. Slut-
satsen var att det skulle be-
hövas föreskrifter som på ett 
tydligare sätt markerar var ni-
vån ligger för ett skäligt brand-
skydd i vård- och omsorgsbo-
enden.

I sitt svar på regeringsupp-
draget i maj 2011 ville MSB få 
bemyndigande att ge ut före-
skrifter. Den dåvarande reger-
ingen ansåg inte det nödvän-
digt utan ansåg att det borde 
gå att lösa med information 
och uppföljning.

Efter Haverikommissio-
nens rapport kan det bli aktu-

ellt att begära ett nytt bemyn-
digande om att få ge ut före-
skrifter.

– Vi vill inte skriva föreskrif-
ter om en massa olika saker, 
men svårigheten med vård- 
och omsorgsboenden är att 
kraven höjts kraftigt på förhål-
landevis kort tid. Det proble-
met har vi inte inom något an-
nat område. Därför är vår be-
stämda uppfattning att krav-
nivån måste förtydligas och 
att detta inte kan lösas på an-
nat sätt än genom föreskrifter.

Det föreskrifter skulle foku-
sera på är behovet av tidig upp-
täckt av brand kopplat till för-
mågan att agera och möjlighe-
ten att få hjälp.

– Antingen måste  boende 
kunna ta sig ut själva eller med 
hjälp av personal tillräckligt 
snabbt. Annars krävs att det 
sätts in andra åtgärder som i 
princip innebär ett släcksys-
tem, sprinkler.

Efter regeringsuppdraget 
gjorde MSB en kartläggning 
av nivån på brandskyddet på 
ett 80-tal vård- och omsorgs-
boenden i ett antal kommuner.

– Det ser ganska bra ut, men 
varierar över landet. Det finns 
cirka 10 procent där brand-
skyddet är undermåligt och 
det kan vara ganska kraftigt 
undermåligt. Det är de vi vill åt 
och för det stora flertalet boen-
den skulle nya föreskrifter in-
te innebära något, säger Patrik 
Perbeck.

Gunno Ivansson

Ny turné 
för skärpt 
tillsyn
Ett skäl till att MSB gav ut 
tillsynshandboken var att 
komma till rätta med de 
brister som Haverikommis-
sionen kritiserar efter bran-
den på HVB-hemmet i Norr-
tälje. För att stötta kommu-
nernas förändringsarbete 
ger sig MSB ut på en ny tur-
né.
��Tillsynshandboken kom 

ut en månad efter Norrtäl-
je-branden. De problem bok-
en vill åtgärda är svårigheten 
att bedöma skäligt brandskydd 
och dokumentationen av till-
synen, främst de så kallade 
”mjukis protokollen”.

– De frågorna fick stort ut-
rymme i tillsynshandboken. Vi 
vill få till ett förändrat arbets-
sätt; att man begraver ”mjukis-
protokollen”, skriver ordent-
liga tjänsteanteckningar och 
förelägger i mycket större ut-
sträckning när det finns bris-
ter. Och inte minst följer upp, 
säger Patrik Perbeck, enhets-
chef på MSB.

MSB genomförde  2012-2013 
en seminarieturné för att lan-
sera boken. Jönköping hör-
de av sig och ville påbörja ett 
förändringsarbete men kände 
att de behövde mer stöd. MSB 
bildade då en arbetsgrupp med 
representanter från flera rädd-
ningstjänster som satte ihop 
ett två-dagars-seminarium 
med rubriken Skäligt brand-
skydd och förvaltningsjuridik.

– Seminarierna bygger på 
korta föreläsningar följt av 
grupparbeten om olika pro-
blemställningar. Man får vara 
med och granska föreläggan-
den och tjänsteanteckningar, 
arbeta med konkreta exempel, 
t ex ett asylboende, där man be-
dömer om brandskyddet är till-
räckligt eller inte.

– Tillsammans med  att vi inom 
kort också kommer att lanse-
ra en webbutbildning som stöd 
för hur man skriver tjänstean-
teckningar och förelägganden 
hoppas vi kunna underlätta för 
kommunerna i deras pågående 
förändringsarbete.

Seminarierna arrangeras i 
samarbete med länsstyrelser-
na. För att ge möjlighet till kon-
struktiv dialog har det satts ett 
tak på 25 deltagare per tillfälle.

Tid och plats för seminarier-
na finns på msb.se/LSOsemi-
narium

Enda sättet
”Därför är vår be-
stämda uppfattning 
att kravnivån mås-
te förtydligas och att 
detta inte kan lösas 
på annat sätt än ge-
nom föreskrifter”
Patrik Perbeck, enhetschef MSB 
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En skola eller två? Det är 
frågan.

MSB gör en översyn om 
både Sandö och Revinge ska 
driva utbildning i framtiden.

��MSB har fått minskat anslag. 
Förvaltningsanslaget, den del 
som finansierar myndighetens 
grundläggande verksamhet, 
har i år minskat med 20 miljo-
ner och minskar med ytterliga-
re 15 miljoner nästa år.

Ett beslut om översyn av ut-
bildningen fanns redan när be-
sked om minskat anslag kom.

– Då gav generaldirektören 
i uppdrag att vi skulle ha fram 
ett beslutsunderlag. Presen-
tera fakta vad det skulle inne-
bära att driva utbildningen på 
ett ställe, både ekonomiskt och 
praktiskt, säger Jan Wisén, bi-
trädande avdelningschef för 
utveckling av beredskap.

Hela översynen ska blicka 
mot en modern och flexibel ut-
bildning som motsvarar aktö-
rernas behov. Investeringsbe-
hov, såväl lokaler, fordon som 
kompetensutbildning hos lä-

rare ska ses över under 2015. 
De delar som ska påskyndas 

och redovisas till generaldirek-
tör Helena Lindberg 31 mars är:
��Övergripande analys om ut-

bildningen kan bedrivas på ett 
ställe
��Ekonomiska konsekvenser 

av att lägga ner en skola
��Hur en process för att anpas-

sa utbildningen till förändrade 
förutsättningar kan se ut

Diskussionen om eventuell  
nedläggning av en skola har 
fått politiker att reagera, både 
regionalt och i riksdagen. Frå-
gan är om politiken kommer 
att ta över frågan?

– Man kan bara ana det.  Vi 
ska enbart ta fram ett faktaun-
derlag. Där kan inte vi lägga re-
gionalpolitiska värderingar, det 
gör politiken, säger Jan Wisén.

En tanke med översynen är 
att möta räddningstjänstens 
önskemål bättre med utbild-
ningar närmare hemorten. 
��Hur rimmar det med att titta 

på att eventuellt lägga ner en 
skola?

– Räddningstjänsternas öns-
kemål är att kunna genomföra 
fler utbildningar på hemmap-
lan. Det är dyrt att ha personal 
borta på utbildning. Deltids-
brandmän har svårt att vara 
borta från ordinarie arbete, vil-
ket är ett faktum som även för-
svårar rekryteringen. Hur ut-
bildningar på hemmaplan skul-
le kunna genomföras är något 
vi tittar på, och när det gäller 
den frågan spelar det egentli-
gen ingen roll om vi har en sko-
la eller två.
�� Skolorna har stora investe-

ringsbehov, vad är det främst 
som det behöver investeras i?

– Generellt är det de anlägg-
ningar man övar i. Och det är 
inte så konstigt, det eldas i dem 
och blir stort slitage. Samti-
digt ökar kraven på miljöan-
passning. Det kanske också är 
så att vi behöver erbjuda öv-
ningsmöjligheter som vi inte 
har i dag.

Nedläggning  av en skola inne-
bär avvecklingskostnader. 
Revinge har hyresavtal som 

sträcker sig till 2019, Sandö till 
2016.
�� Tittar man i översynen i hu-

vudsak på en eller två skolor, 
eller är en skola och en filial 
också ett alternativ?

– Huvudinriktningen är att 
det titta om det går att klara ut-
bildningen på en skola och vad 
det innebär att fortsätta med 
två. Två skolor med begränsad 
verksamhet på den ena kan va-
ra ett alternativ.
�� Vad talar för två skolor?
– Det är två fungerande verk-

samheter med kompetent per-
sonal, geografisk spridning 
som har sin poäng, fungerande 
infrastruktur.
�� Vad talar för en skola?
– Ekonomin, det blir lättare 

att klara investeringar med en 
anläggning och att få effektivi-
tet. Man kan också samla spets-
kompetens.
��Har båda skolorna sagt att 

de klarar utbudet på egen 
hand?

– Ja, men det är en sanning 
med modifikation, för det krä-
ver mer personal. Men sett till 

faciliteter anser man det. Vi vill 
att de ska kvalitetssäkra det, se 
om det finns några begräns-
ningar.
��Om resultatet blir en skola 

och mer utbildning läggs ut 
på externa genomförare, vilka 
förutsättningar finns?

– Det är lite av problemet. I 
dag finns två aktörer som vi an-
litar, marknaden är inte stor 
och det är inte många som kla-
rar uppgiften.
��MSB tar ut avgift för kurser 

som tidigare varit gratis, vilka 
är det?

– Specifika kurser, exempel-
vis fartygsbrandsläckning, ol-
jeskadeskydd och skogsbrand.
��MSBs anslag minskar med 

35 miljoner fram till 2016, 
ungefär fem procent av totala 
anslaget. Hur mycket av det 
ska utbildningen bära?

– Det finns inget sagt hur 
mycket av det som utbildning-
en ska bära. Fler översyner på-
går och andra verksamheter än 
de som ses över kan också bli 
aktuella.

PER LARSSON

Bara en skola kvar?
MSB gör en översyn av hur många skolor myndigheten ska driva i framtiden. Här SMO-studenter i Revinge. Foto: Johan Eklund
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De flesta SMO-studenter får 
jobb, och allt fler inom kom-
munal räddningstjänst.

Det visar en undersökning 
som MSB gjort bland tidiga-
re studenter.

�� – Det går 
åt rätt håll. 
Relaterat till 
vårt uppdrag 
har för få fått 
arbete inom 
räddnings-
tjänsten, sä-
ger Per Hul-
ling, verk-
samhetsansvarig på enheten 
för utbildningssamordning på 
MSB.

254 studenter, 65 procent av 
de som läste SMO (Skydd mot 
olyckor) perioden juni 2012-ja-
nuari 2014, har svarat på un-
dersökningen. 33 (13 procent) 
av de som svarat är kvinnor.

Undersökningens resultat  lik-
nar i mycket det som redovisa-
des i en tidigare undersökning 
för två år sedan, men utfallet är 
något bättre.

86 procent (80 procent i för-
ra undersökningen) har i dag 
arbete, varav 56 procent (över 
60 i förra) har tillsvidarean-
ställning. 3-4 procent är arbets-
lösa och övriga cirka 10 procent 
studerar, är egna företagare el-
ler har angett ”annan syssel-
sättning”.

68 (61) procent av kvinnorna 
och 66 (46) procent av männen 
har fått jobb inom kommunal 
räddningstjänst. Inräknat del-
tidsbrandmän med annan hu-
vudarbetsgivare är det totalt 
70 procent som jobbar i kom-
munal räddningstjänst i någon 
form.

– Det är framförallt en stor 
ökning på den manliga sidan. 
Det beror delvis på att vi tar in 
färre studenter, men det är ock-
så en större andel som får jobb, 
säger Per Hulling.

Andra anställningar  med 
koppling till den genomför-
da utbildningen är hos Anti-
cimex, SOS-Alarm och För-
svarsmakten. 25 procent har 
jobb som inte är kopplade till 
utbildningen.

SMO-utbildningen revide-
rades 2012. Från att tidigare 
riktats till en mycket bred ar-
betsmarknad inom skydd mot 
olyckor har utbildningen av-
gränsats till yrkesverksamhet 
inom kommunalt säkerhets- 
och räddningsarbete.

Vid tiden för senaste  under-
sökningen antogs närmare 
200 studenter varje år, i år lig-
ger siffran på 168.

– Det behövs färre i utbild-
ning. Nu ligger vi mer rätt sett 
till behoven, kanske till och 
med något under. Minskningen 
påverkas också av ekonomiska 
skäl. I förändringarna av ut-
bildningen har vi höjt kvalitén, 
innehållet är utökat och kraven 
på studenterna har höjts.

75 procent av studenterna är 
nöjda eller mycket nöjda med 
utbildningen. 

Vanliga plus är kompetenta 
lärare och att utbildningen ger 
en bra bas för att jobba inom 
räddningstjänsten.

– Det nämns också att utbild-
ningen är en bra grund för att 
starta eget, det är första gången 
vi får den synpunkten.

5 procent är mycket miss-
nöjda. Bland synpunkterna 
finns: lågt tempo, dålig kvalité, 

för lång utbildning och för lå-
ga krav.

– Det finns alltid utveckling 
att göra, exempelvis att ge mer 
uppgifter för självstudier vil-
ket kan vara positivt för de som 
tycker tempot är för lågt.

I den förra undersökningen  av-
livades myten att SMO-stu-
denterna kommer från teore-
tiskt skolarbete och saknar yr-
keserfarenhet. Den nya under-
sökningen ger samma besked. 

Sex månader innan utbild-
ningen startade hade 77 pro-
cent (70 förra gången) arbete. 
Bland kvinnor har några arbe-
tat inom vård och omsorg, i öv-
rigt är yrkesbakgrunden skif-
tande. Bland männen märks 
yrkesområden som chaufför, 
elektriker, försvarsmakten, la-
gerarbete och vikariat som hel-
tidsbrandmän.

– Praktiska yrken är mer re-
presenterade än teoretiska.

Uppfattningen  att det är lätt-
are för kvinnor att få jobb inom 
kommunal räddningstjänst ef-
ter utbildningen kvarstår, men 
i något mindre utsträckning 
än tidigare. 46 procent  (63) av 
kvinnorna och 77 procent (83) 
procent av männen anser att 
kvinnor och män inte har lika 
möjligheter och syftar då på 
kvinnlig fördel.

Kvinnor uppfattar att de har 
lättare att bli uttagna till test 
och om de klarar testet lättare 
att få anställning än män.

– Samtidigt känner de att de 
efter anställning oftare måste 
bevisa att de klarar jobbet och 
får höra kommentarer om att 
kvinnor kvoteras in, säger Per 
Hulling.

PER LARSSON

MSBs budget för själva ut-
bildningen ligger på drygt 
200 miljoner. 

I huvudsak klaras den, 
beläggningen på utbild-
ningarna är bra. Det som 
dragits med underskott är 
internaten.

��Av ekonomiska skäl har 
myndigheten i år tagit hem 
sex av de 13 Rib-utbildning-
ar (deltidsbrandmän) som le-
gat på externa utbildningsle-
verantörer, vilket ger ett till-
skott. 

Samtidigt har de externa 
höjt priserna vilket innebär 
ökade kostnader med om-
kring 300 000 per kurs, men 
ekonomin beräknas ändå bli 
bättre 2015.

– Problemet är den långsik-
tiga hållbarheten för att till-
godose kundernas behov. För 
den krävs investeringar, och 
det kostar, säger Lars-Erik 
Englund, controller på avdel-
ningen för utveckling av be-
redskap.
��Hur stora investeringar 

behövs?
– Vi investerade tio miljo-

ner 2014, bland annat håller 
Sandö på att byta ut sin for-
donspark. Men vi skulle behö-
va öka nivån väsentligt några 
år innan det kan plana ut. In-
vesteringsnivån är dock bero-
ende av hur den framtida ut-
bildningen kommer att be-
drivas och vilka olika typer av 
utbildningsanordningar som 
därmed behövs.

När MSB bildades  minskades 
anslaget med 150 miljoner, 
jämfört med vad de tre tidi-
gare myndigheterna haft till-

sammans. 60 av de miljoner-
na drabbade utbildningen. 

Några år senare ändra-
des inriktningen för tjänste-
exporten, bland annat efter 
kritik från annan utbildare. 
Det handlade om utländska 
räddningstjänster som köpte 
tjänster i Revinge. Tjänsteex-
porten utgörs nu i huvudsak 
av EU-kurser och har minskat 
med 70 procent sedan 2010. 

Samtidigt ger de kurserna 
större intäkter än de natio-
nella avgiftsbelagda säljkur-
ser Revinge och Sandö har 
och ger bättre beläggning för 
internatverksamheten. 

Drygt 90 procent av utbild-
ningen på skolorna finansie-
ras via anslag, i huvudsak av-
giftsfri grund- och vidareut-
bildning inom området skydd 
mot olyckor. 

För att klara  en krympande 
ekonomi görs flera översy-
ner som ser på möjligheten 
att slå ihop och effektivisera 
verksamheter. Förutom ut-
bildningen gäller det exem-
pelvis  utveckling av förmå-
gan att agera samordnat vid 
händelser för MSBs nationel-
la och internationella bered-
skap, samordning av perso-
nalfunktion för egna anställ-
da och den för internationella 
insatser samt eventuell sam-
manslagning av avdelningar-
na för utveckling och lärande 
och risk- och sårbarhetsredu-
cerande arbete.

En konsekvens av minska-
de ekonomiska ramar är att 
MSB inte längre finansierar 
14 regionala samordnare av 
olycksutredningar.

PER LARSSON

Investeringar 
krävs för 
långsiktighet

Investeringar i övningsanordningar behövs, nivån är beroende 
av hur den framtida utbildningen ska bedrivas.

SMO-studenter får jobb 
– fler i räddningstjänsten

Per Hulling

MSB utbildningsverksam-
het kan inte reduceras till en 
fråga om vad som är kost-
nadseffektivt för myndig-
heten.

Det anser 54 beslutsfat-
tare i kommuner, och även 
några landsting, i ett brev 
till inrikesminister Anders 
Ygeman.

��Det är MSBs översyn av ut-
bildningen, om det ska finnas 
en eller två skolor, som fått po-
litiker i kommuner och lands-
ting att agera.

I brevet till Ygeman, date-
rat 2 mars, framhålls att ut-
gångspunkten för utbildnings-
verksamhetens organisation 
måste vara vad som är bäst för 
krishanteringsförmågan i he-
la samhällsorganisationen – 
kommun, landsting och stat.

MSBs utbildningsverksam-
het är för viktig för att hanteras 
som en budgetfråga inom en 
enskild myndighet, anser poli-
tikerna. 

”Risken är uppenbar att ett 
för snävt budgetperspektiv le-
der till felaktiga beslut som 

på sikt kan få allvarliga konse-
kvenser.”

I stället föreslås en bred ut-
redning  till grund för hur rädd-
ningstjänstens kompetensför-
sörjning ska säkras i framtiden.

”Vår uppfattning är att MSB 
borde värdera om det ens är 
möjligt att arrangera utbild-
ningsverksamhet med framti-
dens krav inom ramen för an-
slaget.”

I brevet nämns även att fle-
ra tidigare utredningar presen-
terat en rad förslag, men få av 
dem genomförts.

Brev till ministern om utbildningen
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SANDÖ
Hudexponeringen av brand-
partiklar och PAH-ämnen 
är betydande för lärare och 
elever inom MSBs övnings-
verksamhet. 

En studie visar att olika 
små partiklar, en del av dem 
cancerogena, letar sig förbi 
larm- och underställ.

�� – Men hur hälsofarligt det 
är vet vi egentligen inte. Vi vet 
inte hur snabbt det sker och 
hur mycket som går igenom 
huden. De gränsvärden som 
finns gäller inandning, inte ex-
ponering via huden, säger Ce-
cilia Hammar Wijkmark, som 
är MSBs handläggare för kart-
läggningen av arbetsmiljöris-
ker vid Sandös och Revinges 
heta övningar.

Tester vid brandbekämp-
ning och sökövning genomför-
des förra sommaren och har nu 
analyserats. Totalförsvarets 
forskningsinstitut, Foi, har an-
svarat för arbetet på uppdrag av 
MSB.

Kartläggningen bekräftar  tidi-
gare stickprov, som Tjugofyra7 
skrivit om, att larmställ inte 

ger ett heltäckande skydd mot 
farliga mikropartiklar.

– Det är bra att vi nu har för-
djupad kunskap kring de här 
frågorna och slutsatsen är att 
vi måste bli ännu mer noggran-
na med exponeringsreduce-
rande åtgärder. De handlar om 
att identifiera heta och varma 
zoner och skydda sig ordentlig 
inom dessa.

– Men också att minska  kon-
takttiden med larmställ genom 
att duscha så snabbt som möj-
ligt och inte slarva med tvätt 
av skyddskläder mellan öv-
ningar, säger Cecilia Hammar 
Wijkmark, som under vårvin-
tern träffar elever och perso-
nal i Revinge och Sandö för att 
informera om arbetsmiljöstu-
dien.

Hon ser ingen ”quick fix” för 
att komma tillrätta med pro-
blemen.

– De handlar om ytterst kom-
plexa frågeställningar som inte 
kan lösas genom en eller ett få-
tal åtgärder. Om vi tar larm-
stället som exempel så kan vi 
konstatera att det ger ett visst 
skydd, men inte heltäckande, 
och testerna tyder på att det 
också finns risker med konta-
minering, trots bra tvättruti-
ner. Så det skitiga larmstället 
är inte enda exponeringskällan 
och tvätten inte hela lösningen 
på problemet.
��Handlar det om pengar?
– Inte nödvändigtvis. Vi mås-

te förstås också vara öppna för 
om inköp eller ombyggnatio-
ner kan ge effekt. Exempelvis 
om även elever har behov av 
dubbla larmställ och om vi be-
höver uppgradera ventilation 
i omklädningsrum. Men jag är 
säker på att det finns massor 
att uppnå genom beteendeför-
ändringar och där har vi alla – 
personal, elever och MSB som 
huvudman för utbildningarna 
– ett ansvar.

Förutom noggrannhet med 
rutiner kring övningar ser Ce-

cilia Hammar Wijkmark ny-
tänkande kring schemalägg-
ning som en viktig åtgärd.

– Vi måste fråga oss om det 
är vettigt att ha heldagsövning-
ar där många upplever som det 
smidigaste att även äta lunch i 
övningskläder. Här kan vi fun-
dera i nya banor och ha tidsra-
mar som gör det naturligt att 
duscha så snabbt som möjligt 
efter att ha vistats i heta zoner.

– Jag påstår inte att det är en-
kelt att få ihop det med kraven 
på effektivitet, exempelvis för 
distanselever som är på Sandö 
under kortare perioder för öv-
ningar, men det är viktigt att ar-
betsmiljöhänsyn får väga tungt.

Arbetsmiljöstudiens  slutsats 
är att vanliga MSB-övning-
ar ger upphov till signifikanta 
halter av brandpartiklar och 
associerade polycykliska aro-
matiska kolväten (PAH-äm-
nen) innanför brandjacka och 
underställ.

Totalt analyserades ett 30-tal 
PAH-ämnen och resultaten vi-
sar på stora variationer i nivå-
er mellan olika ämnen och även 
mellan de olika delövningarna.

– Vi vill ha mer kunskap om 

exakt hur farligt det är med 
hudexponering av canceroge-
na ämnen och det blir en hu-
vudfråga för en kommande 
studie. Andra aspekter som vi 
vill titta på under 2015 är den 
totala exponeringen, även för 
servicepersonal, och riskerna 
med larmställen som expone-
ringskälla, säger Cecilia Ham-
mar Wijkmark.

En arbetsgrupp  som är gemen-
sam för Sandö och Revinge har 
i uppdrag att driva på arbetet 
internt och en ny studie ska ge-
nomföras av Foi CBRN Skydd 
och Säkerhet i Umeå.

– Jag upplever att det finns 
en samsyn mellan ledning och 
fackliga representanter om att 
det här är viktigt. Och man får 
inte glömma att det skett en 
enorm attitydförbättring un-
der åren som gått. Förr ansågs 
det macho som lärare att gå 
omkring i skitiga larmställ och 
man antände det mesta i ma-
terialväg under övningar. Nu 
finns en medvetenhet om att 
skydda sig mot partiklar.

FREdRik MåRTENSSON

Per Eriksson, brandlärare, Sandö

– Jag har jobbat med det här i snart 30 
år och har alltid varit intresserad kring 
arbetsmiljöfrågor. Med den kunskap vi 
har nu kan vi sätta tryck kring att de öv-
ningsrutiner som finns följs till punkt och 
pricka. Det är viktigt att MSB som arbets-
givare inte tolererar att enskilda medar-
betare slarvar.

Joel Backa, SMO-student, Sandö

– Det blev lite av en tankeställare att 
komma ut på praktik på en brandstation 
förra terminen och se den noggrann-
het som fanns kring att ta hand om och 
tvätta smutsiga larmställ. Det måste bli 
en skärpning kring hur vi agerar efter öv-
ningar och det har vi diskuterat på elev-
möten nu under vintern. Vi ska inte ut-
sätta oss för onödiga risker.

Andreas Österman, SMO-student, Sandö

– Tidigare kunde vi sitta i elevrum i under-
ställ som använts på övning. Så ska det 
inte gå till och i nya rutiner blir det mer 
strikt. Inga övningsunderställ får tvättas i 
privata tvättmaskiner och vi har ordnat ett 
eget torkrum för tvättade underställ. Men 
det är också viktigt att vi får in information 
kring det här i ordinarie undervisning, det 
är ett förslag som vi i elevgruppen ska framföra.

ENKät

Hur tänker du kring hälsoriskerna med partikelexponering?

Cecilia Hammar Wijkmark

��Hudexponering betydande – partiklar förbi larmställ
Inget heltäckande skydd
Små partiklar, en del cancerogena, letar sig förbi larm- och underställ, visar en studie MSB beställt. Foto: ERIk lÖFGREn
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Kortare störningstider i tra-
fiken efter olyckor med bi-
behållen säkerhet för alla 
inblandade.

Det är målet med pro-
jektet Hinderfri väg i Göte-
borgsregionen.

– Vi kan se att stopptim-
marna minskat, sen vet vi 
inte om det enbart beror 
på den här satsningen, sä-
ger Pernilla Fransson, Tra-
fikverkets projektledare.

�� I huvudsak handlar det om 
att räddningstjänsten flyt-
tar undan fordon inblanda-
de i olyckor för att trafiken 
snabbare ska kunna rulla på 
som vanligt, under förutsätt-
ning att utförandet inte med-
för några risker.

– Insatsen innebär att vi 
minskar köbildning och där-
med också risken för följ-
dolyckor. Vi tar därmed bätt-
re hand om hela det drabbade 
sammanhanget. För vår egen 
del kan vi lämna platsen tidi-
gare och därmed återställa be-
redskapen snabbare, säger Ola 
Folkesson, Räddningstjänsten 
Storgöteborg.

Mätningar Trafikverket gör 
tyder på att arbetet ger effekt. 
Kortare stopptider gagnar bå-
de säkerhet och ekonomi. Över 
längre tid kan det handla om 
miljonbelopp i minskade sam-
hällskostnader.

trafikverkets modell  för att 
beräkna förseningstimmar 
används på oplanerade stör-
ningar på europavägar och ge-
nomfartsvägar. Stoppen mäts 
i fordonstimmar, vilket är 
längden på stoppet multipli-
cerat med antalet drabbade 
fordon enligt schablontal.

Satsningen började somma-
ren 2014 och mätningar visar 
vikande antal fordonstimmar.

– Vi ser att något har hänt 
och vill gärna att det beror på 
Hinderfri väg. Men trängsel-

skatten som infördes 2013 har 
också påverkat trafiken. In-
ledningsvis minskade trafiken 
med 20 procent, men nu är vi 
nästan tillbaka vid tidigare ni-
vå, säger Pernilla Fransson.

trafikstoppen 2014  var mer 
än 100 000 fordonstimmar 
färre än 2011, vilket enligt en 
beräkningsmodell kan mot-
svara runt 9 miljoner kronor i 
minskade samhällskostnader. 

Det lär finnas fler orsaker 
till differensen och enstaka, 
långvariga stopp under rus-
ningstid kan påverka siffrorna 
mycket. Samtidigt visar det att 
minskade störningar har eko-
nomisk betydelse.

– Drabbade av stopp kan va-
ra busspendlare, folk som ska 
med flyget, transportnäring, 
en läkare som ska operera. 
Det går att dra frågan om sam-
hällskostnader ganska långt. 
Och i vilket fall, kan vi få ner 
störningstiderna så är det bra.

trafikverket startade  Hin-
derfri väg i Blekinge och Öst-
ergötland. Satsningen i Göte-
borg är större, omfattar fler 
vägar, och är den första i ett 
storstadsområde.

Involverade i arbetet förut-
om Trafikverket och dess egen 
vägassistans är räddnings-
tjänst, polis, ambulanssjuk-
vård, Assistancekåren, Åkeri-
föreningen, restvärdesledare, 
och trafikradion.

– Att vi träffas har gett en 
medvetenhet om vad andra 
gör och vad vi kan göra tillsam-
mans för att jobba effektivare 
mot störningar. Nu rullar ar-
betet men vi fortsätter att träf-
fas. Det är inget som ska kosta 
något, men vi skruvar på ruti-
ner och underhåller kontak-
terna, säger Pernilla Fransson.

I projektet  konstaterades 
snart att det inte var rädd-
ningstjänstens insats som tog 

tid, utan att få bärgare på plats. 
– Vi blev medvetna om hur 

viktigt det är att tidigt bestäl-
la bärgare för att få undan hin-
dren snabbare. Om det inte 
sker är också risken att bärgar-
fordonet fastnar i de köer som 
uppstår och att tiden att få un-
dan hindren förlängs.

är inte bärgare på plats  flyttar 
räddningstjänsten undan for-
don för att snabbare få igång 
trafikflödet.

– Det avgörande var vad vi 
kan göra utan att störa poli-
sens utredningsarbete. Därför 
har vi tillsammans med po-
lisen tagit fram en rutin som 
innebär att om polisen inte 

är på plats fotodokumenterar 
vi olycksplatsen innan några 
fordon flyttas, säger Ola Fol-
kesson.

Vid svårare olyckor  eller miss-
tänkt brottsplats krävs be-
slut av polisen innan fordon 
får flyttas. I övrigt kan fordon 
flyttas ut till vägren.

– Det är enkla lösningar, 
bilarna knuffas för hand. En 
grundförutsättning är att det 
kan ske på ett säkert sätt för 
allmänhet och personal. Om 
flyttning ska ske avgörs i varje 
enskilt fall av räddningsledare 
på plats. Lämplighet och om 
det är praktiskt möjligt avgör.

PER LARSSON

Mindre störning i trafiken
��Olycksplats öppnas snabbare – nytta för säkerhet och ekonomi

Tror inte på  
allmänhetens 
beredskap
��Enskilda bör kunna vara 

självförsörjande vid en kris i 
tre dygn, men klarar högst ett.

Beredskapsansvariga i kom-
muner, landsting och länssty-
relser har låga förväntningar 
på allmänheten. Uppfattning-
arna redovisas i en enkätstudie 
som Crismart gjort åt MSB.

Det handlar om gränsdrag-
ningen mellan enskilt och of-
fentligt ansvar. 

De flesta tror att den enskil-
de kan ta eget ansvar högst ett 
dygn utan stöd från samhället. 
Flera anser att samhället mås-
te bli tydligare och våga ställa 
krav på allmänhetens förmåga 
att klara en kris.

55 procent anser att den en-
skilde bör kunna täcka sina be-
hov av vatten, mat, värme och 
information under tre dygn. 
24 procent anser att ett dygn är 
rimligt.

��Tjuven blev instängd i ett so-
prum och ringde räddnings-
tjänsten för att få hjälp, berättar 
Göteborgs-Posten.

Anställda på Chalmers upp-
täckte en tjuv i lokalerna . Tu-
mult uppstod och tjuven lyck-
ades ta sig till soprummet, där 
höll personalen honom in-
stängd och ringde polisen.

Den misstänkte tjuven ring-
de då räddningstjänsten för att 
få hjälp, hävdade att han bli-
vit inlåst och behövde hjälp att 
komma ut.

När räddningstjänsten kom 
till platsen var polisen på plats. 
Och i soprummet fanns förut-
om tjuven även en stulen dator. 
Mannen kunde gripas.

Instängd tjuv ringde  
räddningstjänsten

Fordon inblandade i olyckor plockas snabbare bort från körfäl-
ten och minskar köbildning. Satsningen i Göteborgsregionen an-
ses bra både för säkerheten och samhällsekonomin. 
 Foto: PER laRSSon

��Riksdagen har uppmanat 
regeringen att tillsätta en ut-
redning om alarmeringstjäns-
ten med syfte att se hur tjäns-
ten kan organiseras i en sam-
manhållen myndighet.

Det är snart två år sedan 
som Marie Hafström över-
lämnade alarmeringstjäns-

tutredningen till regeringen. 
Hon föreslog då en ny statlig 
myndighet skulle bildas med 
ansvar för alarmeringstjäns-
ten. MSB svarade i remiss att 
man såg fördelar med att inte-
grera tjänsten hos just MSB.

Nu har riksdagen sagt att 
man vill gå vidare och utreda 

hur alarmeringstjänsten kan 
organiseras i en statlig myn-
dighet.

Försvarsutskottet, som 
förberett riksdagens beslut, 
tycker att en samordnad alar-
meringstjänst är en viktig 
grund för samhällets skydd 
mot olyckor och krisbered-

skap och för samordningen av 
resurser vid större händelser 
och kriser i samhället. För-
svarsutskottet konstaterar 
också att alarmeringstjänsten 
är en central samhällsfunk-
tion som ska garantera med-
borgarna en snabb, säker och 
effektiv larmbehandling.

Utredning hur alarmeringstjänst organiseras i myndighet

Kampanj för  
signalskydd
��MSB, Försvarsmakten och 

FRA (Försvarets radioan-
stalt) gör en gemensam infor-
mationskampanj om nyttan 
med att skydda sina informa-
tionstillgångar med godkända 
kryptosystem.

Kryptosystem, eller signal-
skyddssystem, ska användas 
för att skydda information som 
omfattas av sekretess och rör 
rikets säkerhet från obehörig 
insyn och påverkan. MSB be-
slutar vilka civila myndigheter 
och samhällsviktiga verksam-
heter som kan tilldelas signal-
skyddssystem.

– Vi vill öka förståelsen och 
medvetenheten och hoppas på 
en utökad användning av de 
system som finns att tillgå, sä-
ger Richard Oehme, MSB.
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�� – Just nu finns en kraftigt strålkastarljus 
riktat mot Ukraina och ibland blänker det till 
mot Sverige. I ungefär ett år har vi gjort påver-
kansanalyser och ibland märker vi att Sverige 
kommer i fokus. Men någon orkestrerad kam-
panj mot Sverige har vi inte sett, säger Fredrik 
Konnander, MSBs expert på psykologiskt för-
svar.

Psykologiskt försvar var tidigare en upp-
gift för Styrelsen för psykologiskt försvar vars 
verksamhet övertogs av MSB 2009 när myn-
digheten bildades.

– Psykologiskt försvar är en verksamhet som 
inte varit så framträdande de senaste åren be-
roende på hur omvärlden sett ut. MSB har 
dock bedrivit det som kallas påverkansanalys 
sedan 2009 när det funnits behov.

Många drar i dag  paralleller till Styrelsen för 
psykologiskt försvar (SPF) och hur det fung-
erade, men SPF hade ingen operativ uppgift 
förrän vid en krigssituation.

– Det operativa uppdraget, påverkansana-
lys, bedrivs av MSB. Med händelserna i Ukrai-
na och Krim fick det en aktualitet som det kan-
ske inte haft för den stora massan under lång 
tid.

Ett exempel på påverkanskampanj är det 
som skedde vid den ryska invasionen av Krim.

– Den doldes effektivt av en dimma av falsk 
och vilseledande information – både från rysk 
statsledning och i rysk media – för att skapa 
osäkerhet och villrådighet för att sedan kun-
na ställa både Ukraina och väst inför fullbor-
dat faktum.

Sedan 2000 har Fredrik Konnander forskat 
inom området och sett att information är ef-
fektivt som maktmedel.

– Det kostar väldigt lite i förhållande till an-
dra maktmedel, har en stor effekt och den po-
litiska kostnaden är väldigt låg. Att använda sig 
av information som maktmedel har arbetats in 
i ett antal länders doktriner för hur de tänker 
agera på strategisk nivå och det är det vi ser ut-
tryck för nu i till exempel Ukraina.

Information som maktmedel  har störst effekt 
i krisskedet .

– Om du använder information på ett skick-
ligt sätt behöver du aldrig gå vidare till krigs-
skedet för då har du uppnått dina mål i krisske-
det.

I sitt betänkande från maj förra året skrev 

Försvarsberedningen att det fanns behov av 
att utreda en modern psykologisk försvars-
förmåga. MSB fick regeringens uppdrag att 
ta fram hur en sådan förmåga kunde se ut och 
lämnade sitt svar i december.

– Det kanske viktigaste är förslag till defini-
tion till vad en påverkanskampanj är. Det är 
den typen av verksamhet som riktas mot oss 
och psykologisk försvarsförmåga, psykologiskt 
försvar, är det vi bedriver för att skydda oss.

Vid en remissrunda ställde sig andra myn-
digheter bakom definitionen. Förhoppningen 
är att även regeringen antar den i inriktnings-
propositionen som väntas före sommaren.

– Uppdraget resulterade i ett antal slutsat-
ser där vi föreslår att regeringen tydliggör på-
verkanskampanjer från främmande makt mot 
Sverige som ett hot mot vår säkerhet. 

MSB har till uppgift  att utveckla och samord-
na samhällets psykologiska försvarsförmåga. 
Arbetet är indelat i tre steg: identifiera, förstå 
och möta. Det är huvudingredienserna i den 
strategi MSB ser ska ligga till grund för en ef-
fektiv psykologisk försvarsförmåga. Att iden-
tifiera handlar främst om att säkerställa infor-
mationsförsörjningen och berör både offent-
lig och privat sektor.

– Förstå handlar om påverkansanalys och 
det är det jag främst jobbar med; att förstå var-
för påverkanskampanjer riktar sig mot Sveri-
ge och att integrera verksamheten med MSBs 
operativa uppdrag. Det kräver ett helhetsper-
spektiv och samordning med andra myndig-
heter.

Möta-perspektivet  är det mest synliga i mo-
dern psykologisk försvarsförmåga, men hand-
lar till stora delar om medborgarens egen för-
måga.

– Myndigheter ska självfallet kommunicera 
men de ska göra det vid vissa givna situationer. 
När det gäller den här typen av antagonistis-
ka hot och där man försöker använda informa-
tion som maktmedel står ofta medborgaren i 
centrum. Då gäller att den enskilde medbor-
garen har förmågan att kunna navigera i in-
formationshavet och undgå de grynnor som 
finns där. Förmågan att själv kunna identifie-
ra vad är sann, missvisande, falsk information 
är oerhört viktig.

Det ställer stora krav på medborgaren och 
Fredrik Konnander anser att alla behöver ut-

bildas i källkritik. Skapa förståelse för att den 
information man tar till sig inte behöver vara 
sann.

– När jag får en tweet, ska jag retweeta den? 
Att vi hela tiden ställer frågan: vem gynnas av 
den här informationen? Hur vill avsändaren 
att jag ska förändra mitt beteende? Den typen 
av frågor måste alla medborgare i informa-
tionssamhället ställa sig kontinuerligt.

Det finns även ett stort behov av  att infor-
mera och utbilda på bredden inom området. 
Media och opinionsbildare står i centrum för 

Med händelserna i Ukraina och Krim fick psyko-                                         logiskt försvar en aktualitet som det inte haft för allmänheten under lång tid.  Samtidigt med markkonflikten pågår ett 
informationskrig. När information används som                                            maktmedel riktar den sig oftast till medborgarna. – Då gäller att den enskilde medborgaren har förmågan att själv kun-
na avgöra vad är sann, missvisande eller falsk in-                                              formation, säger MSBs påverkansanalytiker Fredrik Konnander. Foto: BAZ RAtNER / tt Bild

Information effektivt som maktmedel

Strategisk plan
”Information 
som maktme-
del har arbe-
tats in i ett 
antal länders 
doktriner och 
det är det vi ser 
uttryck för nu i 
Ukraina”

Fredrik Konnander, MSB 

Parallellt med markkonflikten i Ukraina pågår ett ”informationskrig”. Det 
har aktualiserat frågan om psykologiskt försvar och MSB har påbörjat ut-
bildning av beredskapsorganisation i analys av påverkan från främmande 
makt.
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Med händelserna i Ukraina och Krim fick psyko-                                         logiskt försvar en aktualitet som det inte haft för allmänheten under lång tid.  Samtidigt med markkonflikten pågår ett 
informationskrig. När information används som                                            maktmedel riktar den sig oftast till medborgarna. – Då gäller att den enskilde medborgaren har förmågan att själv kun-
na avgöra vad är sann, missvisande eller falsk in-                                              formation, säger MSBs påverkansanalytiker Fredrik Konnander. Foto: BAZ RAtNER / tt Bild

Information effektivt som maktmedel

Ställ frågan
”När jag får en 
tweet, ska jag 
retweeta den? 
Vem gynnas av 
den här infor-
mationen?”
Fredrik Konnander, MSB

främmande makts påverkanskampanjer och 
behöver stor kunskap om hotet från påver-
kanskampanjer för att kunna skilja nyheter 
från påverkansförsök.

– Det är när man kommer till nivån att det 
finns ett hot mot samhällets säkerhet som 
myndigheterna ska agera. Från inträffade kri-
ser vet man att vilseledande information mås-
te motverkas tidigt.

– Samverkan och samordning handlar om 
att det ska finnas gemensamma budskap som 
presenterar myndigheternas bild. Trovärdig-
heten är vårt arbetskapital och den försvinner 

om det blir fel. Därför är det viktigt att tidigt ta 
kål på ryktena och att det genomförs i samver-
kan mellan myndigheter.

Det skapar förmågan att förmedla saklig och 
korrekt information oavsett omvärldsläge vil-
ket är syftet med medieberedskapen som MSB 
varje år satsar ett antal miljoner på.

– Den uppgiften handlar mycket om att ska-
pa möjligheter för media att verka under hög-
sta beredskap. Fria medier är en av grundpe-
larna i vårt demokratiska system och det som 
det ytterst handlar om, att skydda det fria or-
det, säger Fredrik Konnander.

Fakta

Påverkanskampanj
�� Från främmande makt koordinerade verk-

samheter som innefattar vilseledande eller orik-
tig information eller annat för ändamålet sär-
skilt anpassat agerande och som syftar till att 
påverka:

1 beslut av politiska eller andra svenska  
offentliga beslutsfattare...

2 opinioner hos hela eller delar av befolkningen 
i Sverige...

3 opinioner eller beslut i ett annat land...

...där Sveriges suveränitet, målen för vår säker-
het eller andra svenska intressen kan komma att 
påverkas menligt.
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�� – Vi jobbar med att riskområdena ska få 
översvämmas och samtidigt vara attraktiva 
och användas, säger Erik Lundh, fysisk plane-
rare i Ovanåkers kommun.

Ovanåker är en liten kommun, resurserna 
begränsade. Samtidigt är tätorten Edsbyn en 
av 18 utpekade orter i landet med betydande 
översvämningsrisk och som därmed har kar-
terats.

Voxnan, som är Ljusnans största biflöde, fly-
ter genom kommunens största tätorter Eds-
byn och Alfta. Älven är grund och omkringlig-
gande markområden låglänta, vilket gör den 
känslig för höjda flöden.

I september 1985 drabbades Edsbyn av en 
svår översvämning efter en omfattande regn-
period. Voxnans nivå då är i dag kommunens 
beräknade 100-årsflöde.

– Översvämningar är inget nytt här, det 
finns invallningar som är byggda på 30-talet.

Och Edsbyn har drabbats flera gånger efter 
-85, om än i mindre omfattning.

Erik Lundh anser att medvetenheten om 
riskerna inte bara får bli ett hot.

– Vi är sämst på att nyttja Voxnan. Och visst, 
den är ett hot. Men jag vill vända på det. Det 
som är attraktivt ska vi dra fördel av och nytt-
ja på rätt sätt, se potentialen och använda den 
med säkerhetsmarginal.

Bygga strandnära är populärt  och något 
många kommuner använder för att locka nya 
invånare. Men det är inte vad Erik Lundh i för-
sta hand pratar om.

– Områden kring Voxnan behöver inte ba-
ra vara igenvuxna kärr och skogsområden, de 
kan nyttjas. Vissa partier har både gångstråk 
och belysning, men mycket mer kan göras. Jag 
ser möjligheter att utveckla ett rekreations-
område. Det kan vara parker, fotbollsplaner, 

belysta stråk som vintertid kan användas som 
längdskidspår. Områdena längs Voxnan ska 
användas.

Älvområdet är inte detaljplanerat, men det 
ska ske i den kommande planen. 
��Och möjligheten att bygga?
– De som vill bo här söker vyerna och bygger 

på höjderna, det är inte strandnära som lockar. 
Vill vi ha attraktivt boende nära centrum, då 
blir det automatiskt nära Voxnan. Men kom-
munen måste gå i bräschen för hur vi bygger 
klimatsmart och inte hatta med det.

Översvämningen 1985  aktualiserade flera fö-
rebyggande insatser. Trånga sektioner i älven 
togs bort, nätburar med sten lades upp som 
vallar, reningsverket fick en skyddsvall, av-
loppsbrunnar och även någon pumpstation 
höjdes.

Ett stort projekt drogs också igång som gick 
ut på att dammar i biflöden skulle reducera 
flödes toppar.

– Ett omfattande utredningsmaterial togs 
fram och en del förberedande arbeten gjordes. 
Men ett genomförande skulle ha blivit mycket 
kostsamt. Simuleringar av SMHI visade dess-
utom att effekten skulle bli marginell och i ex-
trema fall kunna förvärra situationen. Projek-
tet lades på is och är idag nedlagt. Med dagens 
kunskaper och EUs ramdirektiv får man nog 
anse att det var bra att projektet inte genom-
fördes, säger Johan Olanders, planeringschef 
i kommunen.

Ambitionen och den stora satsningen visar 
samtidigt engagemanget efter översvämning-
en. Kommunen ville inte uppleva det en gång 
till.

Eftersom Edsbyn  är ett av de utpekade risk-
områdena har MSB tagit fram hotkartor där 

det går att se utbredning och nivåer vid beräk-
nat högsta flöde, 200-, 100- och 50-årsnivåer.

I den översiktsplan som ska bli färdig i år 
kommer att framgå vad som ska tillåtas inom 
olika flöden. Samhällsviktiga verksamheter får 
inte byggas i områden som drabbas vid högsta 
flöden. 

Allmänna fastigheter får byggas i områden 
som garanterat klarar 100-årsflöden. Garage 
och liknande byggnader får byggas på känsli-
gare områden, men den ansvarige ska veta om 
risken.

– Så här hanterar vi det nu också, skillnaden 
är att det nu kommer med i planen, säger Er-
ik Lundh

Närmare Voxnan finns också krav om viss 
nivå på bottenplatta och förbud mot källare.

Inom områden som inte klarar  100-årsflöde 
finns sedan tidigare villabebyggelse som drab-
bades 1985 och som därmed är på fel sida mar-
ginalen.

– Där skulle det behöva vallas in, men dit har 
vi inte nått än. Det finns också byggrätter i byn 
Ovanåker som inte är nyttjade och som ligger 
i riskområde. Hur ställer vi oss till dem om nå-
gon vill bygga?

EDSBYN · Orten är utpekat riskområde för 
översvämning. Risken är en realitet. Kom-
munen räknar med översvämning i Edsbyn 
ungefär vart femte år.

Översvämning 
ett hot Edsbyn 
lever med

Karteringen visar möjliga konsekvenser vid olika flöden. Mörkblå markeringen      visar översvämningen 1985 och inkluderar Gårdstjärn och sjön Ullungen. Den något ljusare blå marke-
ringen visar konsekvens vid 100-årsflöde och den rosa konsekvens vid beräknat   högsta flöde. Den lilla kartan visar normalt vattenstånd. Karta: OvanåKers KOmmun

 

Möjligheter
”Det som är 
attraktivt ska 
vi dra fördel av 
och nyttja på 
rätt sätt, se po-
tentialen och 
använda den 
med säkerhets-
marginal.”
Erik Lundh 
fysisk planerare 
Ovanåkers kommun
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Byggrätt innebär att området i detaljplan är 
godkänt för byggnation.

– ”Bara att göra om detaljplan”, har jag fått 
höra. Men jag är ensam med uppgiften, re-
surserna räcker inte. Det är ett stort problem, 
konstaterar Erik Lundh.
�� Kan man inte ompröva detaljplanen om nå-

gon söker bygglov?
– Ja, egentligen. Frågan är vem som hante-

rar det. Det viktigaste är nog att vi kan hantera 
det i varje enskilt fall med stöd av karteringar 
med mera. Vi har kunskap om vad som bör till-
låtas, det gäller bara att hålla frågan levande.
�� Är karteringarna viktiga underlag i över-

siktsplaneringen?
– De är väldigt användbara, en av grundpe-

larna i detaljplanearbetet och vid bygglov. Sen 
är de beräkningar och sannolikheter, det mås-
te man komma ihåg.
�� Vad har det inneburit att Edsbyn blivit ut-

pekat som ett av 18 riskområden?
– Ser det bara positivt. Bättre beslutsunder-

lag gagnar alla. Jag ser det inte som ett hot, ut-
an mer att vi får tänka till hur vi ska göra.

Länsstyrelsen i Gävleborg konstaterar i en 
rapport att kommunernas risk- och sårbar-
hetsanalyser (RSA) ofta är kortsiktiga och be-

skriver nuläge och ser mindre till risker över 
tid.

– I vår nya översiktsplan kommer vi säga att 
vi har problem och hur vi tänker hantera dem. 
Översiktsplanen har blivit mer strategisk.

Mer svårhanterlig  än risken för översväm-
ningar är klimatanpassningen anser Erik 
Lundh.

– Vi vet var vi står när det gäller översväm-
ning. Men allt med klimat, där har vi en lång 
väg att gå. Vid ett skyfall, och de tycks bli allt 
vanligare, kan vi få svåra problem att hante-
ra dagvattnet. Det är ett större problem. Här 
måste vi tänka till, satsa på öppna dagvatten-
lösningar. Det kan vara diken, dammar, för-
dröjningar.

Det största problemet med klimatanpass-
ning, enligt kommunerna i samma rapport 
från länsstyrelsen, är att man inte tar hänsyn 
till långsiktiga underlag, de nedprioriteras i en 
verksamhet där ettåriga budgetar styr.

– Det är problem i alla frågor. Här gäller att 
tänka om och tänka nytt. Alla bör vara med när 
man jobbar med översiktsplan och detaljplan, 
jobba brett och stort. Och när man sen kom-
mer till beslut ska ingen kunna säga ”det vis-

ste vi inte”. Utvecklingsnivåerna behöver lyf-
tas ett steg till.

Torbjörn Wannqvist , räddningschef i Kom-
munalförbundet Södra Hälsingland konstate-
rar att man i dagsläget diskuterar skyfall mer 
än långvarigt höga flöden, det finns en större 
osäkerhet kring hantering av extremväder. 
Om det blir höga flöden i Voxnan så finns det 
erfarenheter.

– Någon särskild beredskapsplan för en 
översvämning finns inte. Men sedan över-
svämningarna 1985 har vi dokumentation, 
erfarenheter och bra beräkningar. Det finns 
kunskap om hur vi ska gå tillväga. Vi vet att det 
blir påfrestande och kräver uthållighet, säger 
Wannqvist.

Nyligen har Sweco presenterat en rapport, 
bekostad av Svenska Kraftnät, där även kon-
sekvenser vid dammbrott i Voxnan och/eller 
Ljusnan tas upp.

– Det beskriver hur lång tid vi har på oss inn-
an vattnet når olika punkter och ger oss bätt-
re underlag. Dammbrott är ganska osannolikt 
men rapporten kan nog bli underlag för en be-
redskapsplan.

PER LARSSON

FakTa
��Ovanåkers kommun i Hälsing-

land har 11 400 invånare. Största 
tätorter är Edsbyn (4 000) och Alf-
ta (2 150).
�� Voxnan är Ljusnans största biflö-

de och rinner genom de båda tät-
orterna.
�� Älven översvämmas i snitt vart 

femte år och Edsbyn är ett av 18 ut-
pekade områden i landet med be-
tydande översvämningsrisk.
�� Sammanlagt har Voxnan haft 

extremt högt flöde vid tio doku-

menterade tillfällen.
�� Den svåraste var översvämning-

en i september 1985, vattennivån 
var på sina ställen tre meter högre 
än normalt, vattenföringen som 
mest 250 kubikmeter per sekund 
jämfört med normala 37.
�� Inom det område i Edsbyn som 

drabbas vid ett 100-årsflöde i Vox-
nan bor 435 personer, 784 personer 
bor i området som drabbas vid be-
räknat högsta flöde.

Översvämning i Edsbyn 1985, Gårdstjärn och centrala Edsbyn. FOtO: 

OvanåKers KOmmun

Karteringen visar möjliga konsekvenser vid olika flöden. Mörkblå markeringen      visar översvämningen 1985 och inkluderar Gårdstjärn och sjön Ullungen. Den något ljusare blå marke-
ringen visar konsekvens vid 100-årsflöde och den rosa konsekvens vid beräknat   högsta flöde. Den lilla kartan visar normalt vattenstånd. Karta: OvanåKers KOmmun

 

Riskområdena måste göras attraktiva och användas, men med säker-
hetsmarginal, anser Erik Lundh. FOtO: OvanåKers KOmmun

Erfarenhet
”Det finns kun-
skap om hur vi 
ska gå tillväga. 
Vi vet att det 
blir påfrestan-
de och kräver 
uthållighet.”
Torbjörn Wannqvist 
räddningschef  
Södra Hälsingland
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��Hösten 2014 präglades för 
Martin Sjöholms del av kam-
pen mot ebola. Den ställde sto-
ra krav på flexibilitet, inte bara 
för honom utan för hela organi-
sationen.

Den 2 januari var han hemma 
över jul- och nyårshelgerna.

— Det känns som hundra år 
sen rekresan, konstaterar han.

Den gjorde han i början av 
september tillsammans med 
den svenske infektionsläkaren 
Martin Wahl och Morten Hel-
ge Hansen från danska Bered-
skapsstyrelsen.

De rekognoserade  då i första 
hand inför IHP-insatsen (In-
ternational Humanitarian 
Partnership) att ordna bostä-
der, sjukvård och kontor åt in-
ternationell sjukvårdspersonal 
i Liberias huvudstad Monrovia.

Samtidigt bedömdes beho-
vet av fler ebolavårdplatser och 
mer vårdpersonal som mycket 
stort.

I mitten av oktober bad 
världshälsoorganisationen 
WHO Sverige att upprätta 
ett Ebola Treatment Center i 
Monrovia.

Med stöd av Socialstyrelsen 
snabbrekryterade MSB sjuk-
vårdspersonal och förberedde 
för insatsen.

Men i början av november  när 
Martin Sjöholm som MSBs 
Head of mission kom ner till-
sammans med ett team hade 
läget förändrats. Dels hade fle-
ra andra organisationer och 
länder hunnit skapa vårdplat-
ser, dels hade antalet nysmit-
tade i Monrovia sjunkit drama-
tiskt.

— Det fanns lediga platser på 
flera av ebolaenheterna, kon-
staterade Martin Sjöholm.

I stället för att öppna ytter-
ligare en enhet bestämde MSB 
i samråd med WHO och Libe-
rias Minister of Health att den 
svenska personalen skulle hjäl-
pa till att förbättra rutinerna på 
befintliga vårdenheter.

Arbetet koncentrerades  till en 
behandlingsenhet mot ebo-
la, MoD1, inrymt i och runt en 
byggnad från 1980-talet. Den 
skulle ha blivit Liberias för-
svarsdepartement om inte krig 
hade kommit emellan. MoD1 
hade hundra vårdplatser och 
bemannades med medicinsk 
personal från hälsoministeriet 
med stöd från Kuba och Afri-
kanska unionen.

— Men när vi kom dit såg vi 
att kubanerna inte var där och 
jobbade. De tyckte inte att sä-
kerheten var tillräckligt god. 
Stället var en management-ka-
tastrof. Det gick inte att se vil-
ken sida som var röd, smittad, 
och vilken som var grön och det 
fanns inga barriärer som hin-
drade misstänkt smittade från 
att gå omkring.

Martin Sjöholm bad sjukhu-
sets chef Dr J Soka Moses att 
stoppa intaget av patienter un-
der tre dagar, medan man lista-
de de mest nödvändiga åtgär-
derna.

— Vi fick ihop en lista med 
63 punkter, högt och lågt: speg-
lar så att personalen ser när de 

tar av sig skyddsdräkterna, tvål, 
handdukar, hinkar med lock för 
diarréer och uppkastningar, pa-
tient-ID och journaler, en or-
dentlig grind till bårhuset…

— Vi införde strukturella för-
ändringar; sånt som att ha olika 
färger på personalens kläder. 
Grön för hygienpersonal, blå 
för dem som höll på med sjuk-
vård, vit för tvätten… Enkla sa-
ker, men nödvändiga.

Balansgången är svår . Å ena si-
dan är läget akut, å andra sidan 
går det inte att bara klampa in 
och ge order.

— Det krävs en hel del dip-
lomati. Ofta tyckte personalen 
på sjukhuset att vi kom in och 
bara körde över dem. Jag ha-
de många möten med Liberias 
hälsoministerium och jag var 
på MoD1 tre gånger om dagen 
för att diskutera.

— Vi vill ju också bygga kapa-
citet i landet. Jag tror att vi lyck-
ades förmedla kunskap om ma-
nagement och hygien. Om det 
skulle bli nödvändigt att starta 
ett nytt center om ett par år så 
tror jag att kunskaperna finns 
kvar.

En stor del av de svenska  lä-
kare och sjuksköterskor som 
MSB hade rekryterat fick vän-
ta på att åka ner, eftersom MSB 
inte öppnade en egen enhet i 
Monrovia.

Däremot behövdes medi-
cinsk personal i kustsamhäl-
let Greenville, 30 mil söder om 
Monrovia. Där har svensk per-
sonal hjälpt till att färdigstäl-
la en Ebola Treatment Unit. 
Sedan mitten av december är 
svensk vårdpersonal med och 
bemannar enheten.

Martin Sjöholm kom hem 
den 6 december efter att ha job-

bat fem veckor i Liberia.
Nio dagar senare satt han på 

planet igen, på väg till Sierra 
Leone för att rekognosera in-
för en insats där. Sedan slutet 
av december arbetar en läka-
re och två sjuksköterskor från 
Sverige med att stötta vården i 
ett behandlingscenter som or-
ganiseras av Sierra Leones Mi-
nistry of Health.

— Det svåraste i hela insat-
sen har varit att få klara besked. 
Vart ska vi åka? Var behövs hjäl-
pen bäst? Vi hade kunnat vara 
på plats i Sierra Leone mycket 
snabbare om vi inte hade fått 

motstridiga besked.
Han tycker att man inled-

ningsvis överdrev behovet av 
specialiserad vårdpersonal.

— Det svåra är att jobba  med 
skyddsutrustning. Själva vår-
den är inte avancerad. Den be-
står av antibiotika, malariabe-
handling och vätska. Den som 
är för sjuk för att dricka, får 
vätska intravenöst. Nu har man 
också börjat ge kaliumtillskott, 
eftersom man har funnit att de 
sjuka har mycket låga kalium-
halter, vilket kan ge rubbning-
ar i hjärtrytmen. Vilken sjuk-

”Mitt tuffaste uppdrag och d et som gjort mig mest stolt”
monrovia  Martin Sjöholm har mer än tjugo års erfarenhet av 
internationellt arbete. Han tvekar inte när han får frågan om vad han 
är mest stolt över. 
”Insatsen vid the Ebola Treatment Unit i Monrovia. Vi tog vården till 
en högre nivå, och vi kunde överföra våra kunskaper i management.”

Svår balansgång
”Å ena sidan är läget 
akut, å andra sidan går 
det inte att bara klam-
pa in och ge order.”
Martin Sjöholm, MSB 

Första uppgiften för Martin Sjöholm när han kom ner till Liberia blev                              att förbättra säkerheten vid en etablerad ebolaenhet. Martin Sjöholm bad sjukhusets chef att stoppa intaget av patienter under tre dagar, 
medan man listade de mest nödvändiga åtgärderna. — Det hade lika                              gärna kunnat bli en smittkälla som en bra vårdenhet, säger Martin Sjöholm. Här i samtal med WHO-representanten Jomah Z. Kollie. 
 foto: johan LundahL
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sköterska som helst kan sätta 
dropp.

Ebola omgärdas av skräck 
och många har tvekat inför att 
åka. Också det rätt överdrivet, 
tycker han.

— Det är en kunskapsfråga. 
Vet jag vilka riskerna är för-
söker jag undvika dem, precis 
som med andra risker. Är jag i 
ett jordbävningsland bor jag in-
te i ett hus som inte är säkrat. Är 
jag i ett eboladrabbat land häl-
sar jag inte i hand och jag kra-
mar inte folk

Själv är han i grunden aneste-
sisjuksköterska. Sedan 2006 är 

han fast anställd, först på MS-
Bs föregångare Räddningsver-
ket och senare på MSB, men 
han gör fortfarande ett arbets-
pass på ambulansen hemma i 
Alingsås då och då för att hålla 
kompetensen vid liv.

Redan 1988 gjorde han  FN-
tjänst i Libanon. Den första 
internationella insatsen för 
SRSA var i Rwanda 1994 och 
han bodde tillsammans med 
hustrun och de två tonårs-
barnen i Pakistan i början av 
2000-talet. På senare år har 
han gjort kortare insatser i 

Irak, Turkiet, Haiti…
— Det är intressant och spän-

nande, och det lockar att få göra 
skillnad.

Och ingenstans har insatsen 
varit mer betydelsefull än på 
MoD1 i Monrovia, säger han.

— Det hade lika gärna kun-
nat bli en smittkälla som en bra 
vårdenhet. När jag skulle åka 
hem ropade Dr Moses in mig 
och gav mig en hövdingakäpp 
och en afrikansk skjorta för att 
visa sin uppskattning. De tyck-
te att vi hade gjort ett bra jobb.

ANNIKA N LINDQVIST

”Mitt tuffaste uppdrag och d et som gjort mig mest stolt”

Martin Sjöholm
Född: 1963
Bor: Alingsås
profil: Anestesisjuksköterska, 
ansvarig för svenska stödstyr
kan, anställd på MSB 
Internationella insatser: 2005 
Pakistan, jordbävning, tält
transport, 2008 Bagdad, rek
resa UNHCR, 2009 Namibia, 
översvämning, Assessment te
am, 2009 Nigeria, kapacitetsut
veckling Västafrika, 2009 Filip
pinerna, översvämning, EUMIC, 
2009 Tunisien, utbildning Public 
Health Predeploy, 2010 Haiti, 
jordbävning, Expert för EUMIC, 
2011 Turkiet, jordbävning, Trans
port&Logistics, 2014 Irak IHP/
OCHA Coordination, Erbil i Irak, 
team leader.

Första uppgiften för Martin Sjöholm när han kom ner till Liberia blev                              att förbättra säkerheten vid en etablerad ebolaenhet. Martin Sjöholm bad sjukhusets chef att stoppa intaget av patienter under tre dagar, 
medan man listade de mest nödvändiga åtgärderna. — Det hade lika                              gärna kunnat bli en smittkälla som en bra vårdenhet, säger Martin Sjöholm. Här i samtal med WHO-representanten Jomah Z. Kollie. 
 foto: johan LundahL

Fotnot:  Artikeln är tidigare 
publicerad i ”MSB International 
Operations Magazine”, en eng
elskspråkig publikation med re
portage och artiklar som speg
lar MSB:s internationella hjälp
verksamhet. Huvudmålgruppen 
är MSBs internationella samar
betspartners, men MSB Magazi
ne kan också, utan kostnad, be
ställas av den som är intressera
de av myndighetens internatio
nella hjälpinsatser. 

Är du intresserad, skicka ett 
mail till publikationsservice@
msb.se och skriv att du önskar få 
MSB Magazine tillsänd. Uppge 
postadress samt antal exemplar 
som du vill ha.
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�� Jan Schyllander är inte ensam, på läkarsi-
dan finns hans motsvarighet i Yngve Gustafs-
son i Umeå som under många år arbetat med 
fallolyckor. Med stöd av statistik och forsk-
ning har de lyft ett problem där omfattningen 
länge var okänd.

– Jag hade ingen aning om hur stort det här 
problemet var förrän vi i början av 1990-talet 
lade ut ett uppdrag på dåvarande Karlstads 
högskola att ta fram samhällets kostnad för 
olyckor. I den beräkningen ingick en varia-
bel som hette fallolyckor och den fanns inte i 
vår vokabulär på den tiden. Det var ingenting 
räddningstjänster åkte på och att det var så 
stort. Det blev ett uppvaknande.

Då ansågs att Räddningsverkets  fackområ-
de hade svag forskningsunderbyggnad och det 
bestämdes att Räddningsverket skulle finan-
siera två professurer, en i riskhantering och en 
i ledning av räddningstjänstinsatser. Profess-
uren i riskhantering vid Karlstads universitet 
gick till Ragnar Andersson.

– Han hade bakgrund som folkhälsovetare 
och tillförde folkhälsotänket som var helt nytt 
för Räddningsverket. Jag tror det fortfarande 
finns kvar ett tänk att olyckor har tekniska or-
saker, men det är oftast mänskliga orsaker.

Räddningsverket fick också regeringens 
uppdrag att bygga upp ett Nationellt centrum 
för lärande av olyckor, NCO.

– Samtidigt fick vi uppdraget att ge en sam-
lad bild över olycksutvecklingen i landet. Då 
föll många bitar på plats. Vi fick ett ramverk 
och där rymdes fallolyckor och en massa an-
dra olyckor som vi inte haft en tanke på tidiga-
re. Första rapporterna om fallolyckor vi läm-
nade till regeringen väckte starka reaktioner. 
De tyckte det var fruktansvärt det vi beskrev, 
att det är oacceptabelt.

Med åren har opinionen  för att göra något åt 
problemet växt och den nuvarande regering-
en har beslutat tillsätta en kvalitetskommis-
sion, bland annat med syfte att minska fall-
olyckorna. En förklaring till att det inte hänt 
så mycket tidigare är oklarhet om vem som 
har ansvaret.

– Det är tveksamt om MSB har ansvaret 
för fallolyckor. I instruktionen står ungefär 
att MSB har ansvaret för att förebygga olyck-
or och kriser som ingen annan har ansvar för . 

Eftersom det inte finns någon som har ansva-
ret för fallolyckor, så skulle det kunna falla på 
MSB.

Fallolyckor drabbar oftast gamla  och ofta i 
bostaden, på äldreboenden eller sjukhus. Där-
för anser många att ansvaret borde ligga hos 
Socialstyrelsen.

– Men även drunkningar, bränder, cykel-
olyckor och fotgängarolyckor drabbar i för-
sta hand äldre människor utan att någon an-
ser att det är Socialstyrelsens ansvar. De flesta 
fall olyckorna inträffar i det ordinarie boendet. 
Endast en mindre andel sker på sjukhus och i 
särskilda boenden och är då en del i patientsä-
kerheten för vilken Socialstyrelsen har ansva-
ret.

2004 kom Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och Jan Schyllander är kritisk till hur 
den har lanserats och använts.

– För det första är titeln helt fel , det är en 
räddningstjänstlag som i huvudsak reglerar 
kommunernas skyldighet att upprätthålla en 
räddningstjänst. Det innebär att då har man 
tappat 85 procent av olyckspanoramat. Döds-
olyckor orsakas till 85 procent av sådant som 
inte föranleder räddningsinsats. Ett annat 
mantra i LSO är att det är den enskildes ansvar 
att förebygga olyckor. Men när vi tittar på de 
som skadats svårt eller avlidit i olyckor finner 
vi att de flesta kan inte ta ansvar. Det är barn, 
gamla, sjuka, missbrukare eller människor 
som av olika anledningar står utanför samhäl-
let.

Mot bakgrund av de samhällskostnader som 
statistiken visar ställer han sig frågande till de 
prioriteringar som görs.

– Det näst största olycksproblemet efter 
fall är förgiftningar som många tror orsakas 
av så kallade farliga ämnen som klor, ammo-
niak, svaveldioxid osv. Det är ytterst sällsynt 
att någon skadas eller dör av de ämnena. För-
giftningar orsakas av alkohol, läkemedel och 
narkotika. Det finns ingen myndighet som har 
ansvaret för förgiftningar. Det är likadant med 
drunkningsolyckor.

Jan Schyllander är också kritisk  till utveck-
lingen inom sin egen myndighet.

– När MSB bildades var det mycket prat 
om att vi skulle verka inom hela den så kall-

lade hotskalan, från det vardagliga och frek-
venta till det extra ordinära och katastrofala. 
Idag är detta helt borta. Vi har en militär reto-
rik – en tankemodell  – som istället fokuserar 
på begrepp som att något hotar och något ska 
skyddas. Framförallt ska vi utveckla en massa 
förmågor av olika slag. Vi ska till exempel ha 
förmåga att bedriva brand- och olycksförebyg-
gande arbete. Varför brand- och olycksförbyg-
gande? Av alla 100 000-tals människor som 
uppsöker en akutmottagning varje år efter att 
ha skadats i olyckshändelser har endast två 
promille skadats av öppen eld. Att något hotar 
och att något ska skyddas blir malplacerat när 
man tittar på de vanligaste olyckorna. Där är 
det en och samma person som både hotar sig 
själv och som ska skyddas.

Den sista april går han i pension  efter att ha 
arbetat i över 40 år inom området. Jan Schyl-
lander har konkreta förslag till förändringar 
för att minska olyckorna.

– Just tydligt ansvar och tydliga mål är det 
som varit framgångsrikt, titta på Trafikverket 
och nollvisionen. Jag skulle vilja att riksdagen 
sätter upp mål för hela skadeområdet eller för 
stora delar av det: vart vill vi komma och när 
ska vi vara där? Jag vill att regeringen delar ut 
tydliga ansvar, att Socialstyrelsen har det an-
svaret, Folkhälsomyndigheten det och MSB 
det. Det jag menar är ett tydligt samordnings-
ansvar för det är aldrig en myndighet som kan 
lösa sådana här problem utan flera måste sam-
arbeta.

Gunno Ivansson

I medierna har Jan Schyllanders namn blivit synonymt med MSBs arbete med 
fallolyckor. Hans enträgna insats för att uppmärksamma fallolyckorna som ett 
stort samhällsproblem börjar bära frukt. 
– Det håller på att skapas en medvetenhet om problemet och det är roligt, men 
det är konstigt att vägen dit ska vara så lång.

Fakta

Jan  
Schyllander
Ålder: 66 år

Bakgrund: Född i Ho-
va i Västergötland. 
Växte upp i Västerda-
larna, först Lima se-
dan Malung. Flyttade 
till Karlstad i mitten 
på 60-talet. Stude-
rade matte och fysik 
vid Karlstads högsko-
la och Göteborgs uni-
versitet.

Började 1974 på För-
svarets materielverk i 
Stockholm och utlo-
kaliserades 1976 till 
Karlstad. Började 1978 
på Civilförsvarsstyrel-
sen i Stockholm för att 
en vecka senare åter-
igen utlokaliseras till 
Karlstad.

Sedan dess Rädd-
ningsverket och MSB 
med undantag av 
några år vid stiftelsen 
Riskcentrum i mitten 
av 1990-talet.

Familj: hustrun Lena, 
barn och två barnbarn.

Föll för okänt problem

Fakta

Fallolyckor
�� Fallolyckor är den olyckstyp som leder till 

flest dödsfall, flest antal inlagda på sjukhus och 
flest antal besök på akutmottagningar. Under 
2013 omkom 1 662 personer i fallolyckor, över 
70 000 blev inlagda i sluten sjukhusvård och 
över 270 000 uppsökte ett akutsjukhus efter att 
ha skadats i fallolyckor. Fallolyckor är också, till-
sammans med förgiftningsolyckor, den olycks-
typ som ökar snabbast av alla olyckstyper.
��  Samhällskostnader för fallolyckor uppgick år 

2012 till 24,6 miljarder.
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Efter att i 40 år arbetat olycksförebyggande, kanske särskilt  med fallolyckor, går Jan Schyllander, MSB, i pension. – Min arbetsmiljö har nästan alltid präglats av ”högt i 
tak” och stor personlig frihet. Uppbyggnaden av  och arbetet i det nationella centrat för lärande av olyckor (NCO) i Karlskoga var kanske den mest spännande tiden i ar-
betslivet. Ett med dagens mått ovanligt arbetsliv i den meningen att jag aldrig var arbetslös. Inte en enda dag. foto: johan eklund
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Hitta ord i bokstavsmyllret. De kan finnas vågrätt, 
lodrätt, diagonalt, vara skrivna från höger till vänster 
eller tvärtom.
Vi söker tio djur i svensk natur!

Artist

Tillbringade många 
sommarlov i Fryksdalen, 
Värmland. Han är son till 
sångerskan Monica Lind.

Genombrott i muskalen 
Kristina från Duvemåla 
1995 med sitt stora 
nummer Guldet blev till 
sand.

I Mellon 1990 kom han 
näst sist med låten En 
sensation. År 2000 pröv-
ade han på en popkarriär 
med singeln Higher.

1989 vann han 
talangtävlingen Talang 89 
på Chinateatern, genom 
att sjunga Anthem ur 
musikalen Chess.

Feno-
men

I den brasilianska staden 
Golânia spreds ett ämne 
oavsiktligt på detta sätt 
1987

Pierre och Marie Curie 
gjorde experiment efter 
fenomenets upptäckt.

Inga externa krafter eller 
energikällor är inblandade 
utan kärnan sönderfaller 
spontant.

Den klassiska 
varningsskylten är gul och 
svart med en propeller-
liknande symbol.

Vatten

I söder slutar detta 
vattenområde i Danziger 
gatt där även ön Mällsten 
ligger.

Hårsfjärden, där ubåtsjakt 
pågick 1982, ligger 
innanför vattnet vi söker.

Evert Taube har skrivit en 
vals om detta vatten och 
beskriver där storheten 
och skönheten under en 
segeltur.

Ort

Upp-
finnare

Film

Föddes 1869 i Stenstorp, 
Skaraborgs län. Dog 1937 
på Lidingö i Stockholm.

Ett test 1912 med 
acetylengastuber gick fel 
och en explosion gjorde 
att han brännskadades 
och miste synen.

Strax efter olyckan med-
delades att han tilldelats 
Nobelpriset i fysik. En 
stor del av prissumman 
skänkte han till Aga...

...som han blev vd 
för redan efter tre års 
anställning. Agafyren 
var världsledande på 
marknaden.

Förr på 
radio

Detta var i början av 
Colin Nutleys karriär som 
regissör. Filmen kom två 
år före Änglagård.

...som så många andra 
svenskar ut och dansar. 
Ledaren i dansbandet är 
trummisen Tommy, spelad 
av Carl Kjellgren.

Inger återvänder till den 
lilla staden som ensam-
stående mamma. När 
helgen kommer så går 
hon...

Givetvis Helena Bergström 
i huvudrollen. Reine 
Brynolfsson fick här sitt 
definitiva genombrott.

Idrotts-
profil

Programmet har haft flera 
efterföljare, men uppstod 
ursprungligen som ett sätt 
att bemöta radio Nords 
popularitet.

Signaturmelodin från 
början var The Hully Gully 
Twist med Bill Doggett´s 
Combo.

Programmet sändes 
mellan 1961 och 1974. Vid 
premiären var Lill Lindfors 
programledare. 1970-1974 
var det Kaj Kindvall.

De som hade flest låtar 
på listan var The Beatles, 
som hade 35 låtar 
med, 18 av dem nådde 
förstaplatsen.

För-
fattare

Född 1983 i Sjömarken 
utanför Borås. Bor numera 
utanför Karlskrona i 
Blekinge.

Innehar fortfarande 
Europarekordet på 7 032 
poäng. Det sattes 26 
augusti 2007 i Osaka, 
Japan.

Stora delar av sitt liv har 
hon bott i Växjö. Hennes 
pappa Johnny spelade 
fotboll i Öster.

Har nått sina största 
framgångar i sjukamp 
med har även tävlat i 
specialgrenen längdhopp.

Händ-
else

Skrev öppenhjärtliga skild-
ringar av kvinnlig sexual-
itet, framför allt i den 
självbiografiskt baserade 
Det mest förbjudna, 1976.

Hon väckte moralpanik 
och blev en av Sveriges 
mest utskällda, men 
därmed också mest lästa, 
författare.

Denna Kerstin bar även 
namnen Hilma och 
Margareta. Sista boken 
blev Upptäckten, 2003.

Vattnet är en fjärd som 
gränsar till bland annat 
Nynäshamn, Muskö, Gålö, 
Ornö och Utö i Stockholms 
södra skärgård.

Här bor cirka 500 
invånare. Det är omkring 
fyra mil till norska gränsen 
och där på andra sidan 
möter Trysil.

Tätorten var en gång 
centralort för Finnskoga-
Dalby landskommun, 
innan den gick upp i 
Torsby 1974.

Ligger vid Klarälven i norra 
Värmland. Mitt emellan 
Höljes och Ambjörby.

Orten ligger också 
mitt emellan alpina 
anläggningen Branäs 
och längdåkningscentret 
Långberget.

Född 1925 i Eskilstuna, 
död 2010 på Södermalm 
i Stockholm. Författare, 
illustratör och journalist.

Olyckan inträffade natten 
till lördagen den 26 april 
1986. Konstruktionsfel och 
den mänskliga faktorn var 
orsaken.

Efter ett par dagar blev 
Sverige påverkat då 
regnmolnen band partiklar 
som drev med vindarna 
och föll ned.

Gävletrakten drabbades 
hårdast. Radioaktiva 
isotoper upptogs av bland 
annat svamp i skogarna.

Via kontaminerad renlav 
spred sig radioaktiva 
ämnen till renar och blev 
ett ekonomiskt avbräck för 
rennäringen.

B R A K M I S K O L E R
D N R Ö J B M R G D Ö S
R E A I L O Å S R F S Y
O D V Ä R G R O A E T U
E N Å G S I D L V T E R
D R U M R L Ö L I G R N
O A R A I Ä A P S V G A
H A R E M P V D I A Ö L
L A U T P R R L A T T E
A R T L E G D E I E L T
T U A N O S K R A N A R
E N K L V V Ä R A R G O
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U O N M E K L E J Ä R V
J V A R G E L D A D E S
D I G I D E N D E N O P
Å N G E R R O K E K N D
R A M T U A S L A T E R
S O M M A R K G Ä L T A
K M I A T K Å L L A S S
E I T R E N M Ä J R O V
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LÖSNINGAR

Tiokampen

Ordflätan

1 Peter Jöback, 2 Radioaktivitet, 3 
Mysingen, 4 Sysslebäck, 5 Gustaf 
Dalén, 6 Black Jack, 7 Tio i Topp, 8 
Carolina Klüft, 9 Kerstin Thorvall, 
10 Tjernobylolyckan
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”Det farligaste stället att vistas på är faktiskt sjukhus. Där är det allra störst risk att drabbas av höftfraktur.”
Yngve Gustafson, professor i geriatrik, vid ett seminarium om äldres fallolyckor i Stockholm 2 februari.
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”Skrämmande resultat”
��MSB och Swedec testar misstänkta ämnen för bombtillverkning

Under hösten har MSB till-
sammans med Totalförsva-
rets ammunitions- och min-
röjningscenter (Swedec) 
gjort studier av ämnen som 
terrorister skulle kunna an-
vända vid bombtillverkning.

�� – En del resultat är skräm-
mande. Vi har hittat ämnen 
som vi inte förväntade oss skul-
le kunna explodera men som 
har en våldsam sprängverkan, 
säger Ingemar Malmström, 
chef för MSBs enhet för farliga 
ämnen.

Som ett resultat av ett reger-

ingsuppdrag bildades våren 
2010 den Nationella arbets-
gruppen för sprängämnessä-
kerhet, NAG-ExpSec. Ett an-
tal berörda svenska myndighe-
ter är representerade i gruppen 
som leds av MSB i samråd med 
Försvarsmakten och Polismyn-
digheten.

Huvuduppdraget  är att genom-
föra EUs handlingsplan för 
bättre sprängämnessäkerhet. 
I uppdraget ingår bland an-
nat att studera möjligheterna 
till tillverkning av hemgjorda 
sprängämnen och, om nödvän-

digt, begränsa utgångsämnen, 
så kallade prekursorer.

Ett resultat av handlingspla-
nen är nya EU-regler som be-
gränsar allmänhetens tillgång 
till produkter som innehåller 
vissa kemiska ämnen.

– I takt med att kända ämnen 
begränsas kan det förväntas att 
terrorister och andra med ont 
uppsåt kommer att försöka hit-
ta nya sätt att tillverka spräng-
ämnen. Vid hanteringen av till-
ståndsärenden är det också vik-
tigt att veta mer precist hur de 
begränsade ämnena beter sig. 
Därför har vi genomfört stu-

dier där fokus ligger på produk-
ter som kan köpas i vanliga bu-
tiker eller på nätet.

Försöken genomförs  av 
Swedec och Totalförsvarets 
forskningsinstitut (Foi). Re-
sultaten sprids bland myndig-
heterna inom NAG-ExpSec 
och är direkt användbara för 
polisen, som kan dra slutsatser 
om ämnen som påträffas vid en 
husrannsakan.

– Vi har fått väldigt bra och 
användbara resultat. Vi kan se 
vad som är farligt och under 
vilka omständigheter det kan 

fås att explodera. Ett ämne som 
kan köpas på stan visade sig va-
ra långt farligare än vi trott. Vi 
har även hittat varianter som 
enligt vad som tidigare varit 
känt inte ska kunna explode-
ra och det gör att vi får fundera 
på hur vi utfärdar föreskrifter i 
framtiden. Resultaten har ock-
så betydelse för hur vi ska se på 
användningen av pyroteknik 
vid idrottsarrangemang, säger 
Ingemar Malmström.

Gunno Ivansson

Rolf Weinander och Shulin Nie, MSB, inspekterar resultatet efter detonation av ett av de ämnen som skulle kunna användas vid bombtillverkning. foto: swedec

Felaktig vårddokumenta-
tion har varit patientsäker-
hetsrisk. Bara en av tio vård-
givare kunde presentera ge-
nerell revision av informa-
tionssäkerheten.

��Det är några av de kvalitets-
brister som konstaterats vid en 
kartläggning av informations-
säkerhetsarbetet inom vården 
som MSB genomfört.

Andra brister som konsta-
teras är i styrning av kontroll-
verksamhet och uppföljning av 
risker och incidenter. 

Vårddokumentation ska vara 
korrekt och tillgänglig när den 
behövs. Den ska skyddas mot 
obehörig åtkomst, spridning 
och ändring. Den ska bevaras 
och återskapas i händelse av 
olyckor eller katastrofer. God 
informationssäkerhet innebär 

att alla dessa krav är uppfyllda.
Kartläggningen av informa-

tionssäkerheten i vården har 
tittat på hur kontrollarbetet 
fungerar, hur risker och inci-
denter följs upp. Den omfattar 
dokumentation från vårdgiva-
re, landsting och kommuner 
samt en enkät bland sjukskö-
terskor, läkarsekreterare och 
sjukvårdsadministratörer.
några observationer är:

��Ett av tre landsting, inga 
kommuner, har redovisat en 
rapport av informationssäker-
hetsarbetet i enlighet med So-
cialstyrelsens föreskrifter.
��En av tio vårdgivare kunde 

presentera en generell revision 
av informationssäkerheten.
��Andelen rapporterade in-

cidenter inom området infor-
mationssäkerhet kan, beroen-
de på definitioner och begrepp, 

variera mellan 1-20 procent av 
samtliga avvikelser i vården.
�� Fler än var tredje sjuksköter-

ska och närmare var femte lä-
karsekreterare uppger att fel-
aktig vårddokumentation har 
varit en patientsäkerhetsrisk.
��Kännedom om kvalitets- och 

säkerhetsarbete beror mer på 
ledningsansvar och utbildning 
än på arbetsplats och arbetsgi-
vare.

Brister i vårdens informationssäkerhet
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��Det blev helt rätt. Stephen Jerand ångrar sig 
inte ett ögonblick.

– Det enda felet med detta är att det bara 
finns på ett ställe. 

Polisområdeschefen, han heter så i den nya 
organisationen, var den som kläckte idén och 
enligt andra fortfarande är pådrivare i den 
fortsatta utvecklingen av Trygghetens hus i 
Östersund.

För att förenkla det hela lite så var visionen 
att samla alla som jobbar med kris, säkerhet 
och trygghet inom samma väggar. Samlokali-
sering för att utveckla och effektivisera sam-
verkan.

De vi pratat med är i högsta grad nöjda med 
resultatet – och nyfikenheten på den jämt-
ländska lösningen håller i sig.

– Folk vallfärdar hit. Kommuner, företag, 
organisationer, departement. Förra försvars-
ministern Karin Enström sa att det här är en-
da stället där samverkan fungerar, säger Ste-
phen Jerand.

När Försvarsmakten lämnade Östersund 
såg Stephen Jerand möjligheterna i Arméns 
tekniska skolas  gamla lokaler. Rejält skal-
skydd, eget vatten med mera, gjorde lokaler-
na lämpliga att hysa en samlad krisberedskap.

– Utmaningen för att få det att fungera har 
varit de olika kulturerna. Men tänjer man in-
te på gränser kan heller inte flytta dem. I dag 
fungerar det väl.

Stephen Jerand ger exempel.  Effektivare 
larmhantering där man ser varandras larm, 
samarbete på larm är rutin, dagliga möten 
med utbyte av information, ökad uthållighet 
och kvalité i beredskapen, nyanställda hos de 
olika arbetsgivarna skolas in i att man är sam-
ma familj.

– Vi har bra verksamhet för medborgarna, 
och det är väl förbanne mig det uppdrag vi har.

Polisens sekretess har ofta setts som ett hin-
der när diskussion om att sammanföra blåljus-
myndigheter funnits på andra håll. 

– Det bygger på okunskap. Vi har civila larm - 
 operatörer, de har inget tvång att anmäla 

brott. Vi behöver inte vara fjärmade från SOS.
Polisen har genomfört sekretessutbildning 

med SOS Alarm och räddningstjänsten och 
Stephen Jerand tänker nu öppna dörren till 
SOS.

– Det går att utveckla samarbetet mer. Men 
det finns risk att en del av samverkan havere-
rar nästa år då det är sagt att vår larmcentral 
ska flyttas till Umeå. Det är negativt för Trygg-
hetens hus.

Att besökare från departement  berömt sats-
ningen i Jämtland gläder Stephen Jerand. 
Men han skulle också vilja ha tydligare ställ-
ningstaganden

– Vi är påhejade, men jag saknar att någon 
på hög nationell nivå sätter ner foten och sä-
ger hur vi ska jobba i kris. Och då kommer vi 
till frågan om vi verkligen ska samverka fullt 
ut eller ej.

Även Trygghetens hus har en bit att vandra.
– Vi saknar kommunerna lite grann i vårt ar-

bete. Om jag skulle göra om den här resan så 
skulle jag vilja ha med säkerhetschefer och sä-
kerhetssamordnare från början. Det förebyg-
gande arbetet är viktigt

Men det han kanske saknar mest är intres-
se från polisledningen centralt. Tidigare riks-
polischefen Stefan Strömberg välsignade sats-
ningen, sen dess har man i Jämtland inte hört 
mycket.

– Polisledningen har inte uppmärksammat 
detta, än mindre varit här. De erfarenheter 
som uppnåtts har man inte tagit tillvara. Men 
det är väl som Stenmark säger, går inte att för-
klara för de som inte förstår. De har en annan 
målbild.
�� Får vi se fler Trygghetens hus?
– Jag hoppas det. Det finns embryon på gång 

i Stockholm och Ystad. Filosofin här är att från 
vardag till kris gäller samverkan. Jag hade 
hoppats att MSB, som är en god kamrat, skulle 
hjälpa oss att förmedla vårt ledningskoncept. 

Sandra Öhnstedt , platschef hos SOS Alarm, 
gillar att se hur blåljusfordon rullar ut ur gara-

I samma hus för bättre samarbete och krisberedskap. Den breda gemensamma     satsningen Trygghetens hus i Östersund är unikt i Sverige. Här är några av de som jobbar i huset fr v: August Knutsson, Polisen, 
Veronica Lindholm, 1177 Vårdguiden, Kerstin Sellström, Kriminalvården, Eddie        Gabrielsson, Region Jämtland Härjedalen, Lisa Forsberg, Åklagarmyndigheten, Gunilla Åhgren, Länsstyrelsen, Maria Sahlman, 
SOS Alarm och Magnus Alander, Räddningstjänsten Jämtland. Foto: Per Larsson

gen när hennes operatörer förmedlat ett larm.
– Det blir så påtagligt att arbetet ger effekt. 

Vi ser resultatet.
Hon började i huset 2011, då hade SOS tolv 

anställda. I dag är de 50. När larmcentralen i 
Skellefteå lades ner utökades uppdraget i Öst-
ersund. Även åtta regionala produktionsle-
dare har rekryterats för minutoperativt led-
ningsstöd för alla SOS-centraler i norr. Larm-
centralen i Östersund är den enda förutom de 
tre storstäderna som är bemannad med sjuk-
sköterskor.

– Varför man valde Östersund? Tja, de trod-
de väl det skulle fungera här.

För SOS Alarm är det en stor vinst att husera 
tillsammans med övriga blåljusmyndigheter, 
anser Sandra Öhnstedt.

– Vi får information av varandra. Framfö-
rallt polisens information är värdefull för oss. 
Vi sitter ju ofta med facit, men polisen har koll 
på vad som är på gång och gör oss mer bered-
da på vad som kan hända. Förvarningarna kan 
ge stöd för att förbereda exempelvis extra be-
manning.

Sekretessfrågan har diskuterats.  Men fanns 
det oro innan samlokaliseringen så visade den 
sig obefogad, konstaterar Sandra Öhnstedt.

– Vi känner varandras roller och respekte-
rar dem. Polisen kommer inte in här och fiskar 

Besök hos 
Tryggheten

Inriktning
”Jag saknar att 
någon på hög 
nationell nivå 
sätter ner foten 
och säger hur 
vi ska jobba i 
kris.”
Stephen Jerand 
polisområdeschef
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Östersund · 2009 började inflyttningen i Trygg-
hetens hus. Tjugofyra7 berättade då om en bred sats-
ning på praktisk samverkan i vardag och kris. Nu har 
snart sex år gått. Hur blev det?
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tion samordnas så att vi säger samma sak till 
media.

Vid alla larm tilldelas  all utryckningspersonal 
en så kallad Raps-grupp (gemensam samtals-
grupp) i Rakel.

– När alla kvitterat larmet kör SOS ut tota-
linformation, vilket innebär att alla har sam-
ma information. Är polisen framme först ger 
de oss en ankomstrapport om hur det ser ut, 
och vice versa. Vi får mer stöd nu och vet mer 
när vi kommer till en olycksplats. Det har bli-
vit mycket bra.

Micael Lundmark, förbundsdirektör på 
räddningstjänsten, är lika positiv:

– Den fysiska samordningen, lokaler med 
mera, är en sak. Men i Trygghetens hus har 
metoder och rutiner utvecklats så att samver-
kan utgör en del i vardagen. Det är världsklass.

Anna-Lena Alfreds,  bered-
skapschef på Region Jämt-
land och Härjedalen (lands-
tinget) konstaterar att det 
i ett glesbefolkat län med 
människor ut-
spridda över sto-
ra ytor finns ett 
större behov av att 
samverka och att 

efter information vi inte får lämna ut. Ingen 
är gruppen som styr, alla är suveräna hos sig. 
Men vi stödjer varandra.

Sandra Öhnstedt är positiv till att öppna 
upp mellan de två larmcentralerna hos SOS 
och Polisen.

– Men först måste vår personal få utbild-
ning, bli helt trygga med vad som får och inte 
får lämnas ut. Hur samarbetet ska fungera för 
att det ska bli bättre för tredje man, det är det 
viktiga. Vi skulle aldrig öppna dörren till poli-
sen om vi inte såg ett värde i det för tredje man. 
Och vi vill gärna få in patrullbilarna på vår kar-
ta.
�� Vilken är den största skillnaden med Trygg-

hetens hus jämfört med traditionell lokalise-
ring?

– På andra ställen kanske det lätt blir kritik, 
”varför larmades inte vi?”. Nu arbetar vi nära 
varandra, polisens LKC-chef kan komma in 
till oss, vi har gemensamma utbildningar och 
förstår varandra. Irritationer kan vi lätt ta död 
på.

Samverkar man i vardagen, då klarar man 
krisen. Det är Sandra Öhnstedts enkla slutsats.

– Stormen Ivar i december 2013 är ett bra 
exempel. Nedfallna träd gjorde att ambulan-
ser inte kom fram på vägarna, de behövde hjälp 
av räddningstjänsten. Då kunde berörda här i 
huset snabbt samlas i korta möten och sam-

ordna arbetet, gå tillbaka och jobba, ta ett nytt 
möte och sen jobba igen.

Närheten är den avgörande  och viktigaste 
faktorn att Trygghetens hus blivit bra, anser 
räddningstjänsten.

– Vi har tre kliv till varandra, vi har åter-
koppling varje dag.  Arbetssättet har blivit helt 
annorlunda. Det finns nästan inte en händel-
se som inte vårt inre befäl och polisens vakt-
havande befäl pratar med varandra om. Vi kan 
varandras organisationer och nyttjar resur-
serna mer optimalt, säger räddningschef Lars 
Nyman.

Räddningstjänstförbundet Jämtland har 
vuxit från tre till sju kommuner sedan flytten 
till Trygghetens hus. Belastningen på organi-
sationen har ökat, nu pågår rekrytering för att 
ha inre befäl på plats dygnet. 

Räddningstjänsten har 35 brandstationer 
och är den organisation som är mest spridd 
över länets stora yta och därmed också ofta en 
hjälp när andra har långa avstånd.

Närheten i huset har utvecklat samverkan 
framhåller Lars Nyman. Och det handlar om 
mer än det övergripande arbetet.

– Det har utvecklats på alla nivåer. Polisens 
tekniker kommer ofta in till oss och utbyter in-
formation, de medverkar i våra utbildningar. 
Vi kör rollspel och övar tillsammans. Informa-

FAKtA

Trygghetens hus
�� Är en samlokalisering av en rad samhälls-

funktioner för ökad krisberedskap och trygghet i 
samhället.
�� Polisen tog 2004 initiativ till diskussion om 

samverkan och samlokalisering. 2009 flytta-
de de första verksamheterna in i före detta för-
svarslokaler som blev Trygghetens hus.
�� Totalt jobbar 400-450 personer i huset.
�� Följande verksamheter finns i Trygghetens 

hus:
Polismyndigheten i Jämtland
Räddningstjänsten Jämtland
SOS Alarm
Region Jämtland och Härjedalen (ambulans 
och sjukvårdsrådgivning)
Åklagarmyndigheten
Tullverket
Kriminalvården (provisoriskt häkte)
Svenska kyrkan
Länsstyrelsen är inte lokaliserad, förutom pro-
jektledaren för Trygghetens hus, men har till-
gång till lokalerna.

Jämtlands län
�� Består av Jämtlands och Härjedalens land-

skap, 12 procent av landets yta. 60 mil från norr 
till söder, 30 från väst till öst.
�� 126 000 invånare. Glest befolkat, men ändå 

befolkat över hela ytan vilket komplicerar att ge 
trygghet för alla.

Klara roller
”Polisen kom-
mer inte in här 
och fiskar efter 
information vi 
inte får lämna 
ut. ”
Sandra Öhnstedt 
platschef SOS Alarm

Räddningschefen Lars Nyman anser att när-
heten till varandra är avgörande. Vid närmast 
varje  händelse diskuterar  räddningstjänstens 
och polisens befäl med varandra.

Anna-Lena  
Alfreds
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arbetet från hemmaplan, utbildningar i smart-
board och smartbridgit har genomförts.

Med smartbridgit kan alla deltagare följa det 
som händer på den delade skärmen, alla kan ta 
över och styra de andras skärmar under mötet.  
Man deltar på samma villkor, via smartboard, 
dator eller surfplatta.

Gunilla Ågren och Staffan Edler är som 
många andra stolta över vad Jämtland kan vi-
sa upp. Många internationella – så långt som 
från Australien – och nationella besökare har 
varit på besök och fler får gärna komma.

– Vi känner att det är tid att betala tillbaka, 
säger Gunilla Ågren.

en annan ambition  är att knyta till sig frivillig-
organisationerna. Det finns inga kommuna-
la Frivilliga resursgrupper (FRG) i Jämtland, 
men runt 60 aktiva frivilligorganisationer. Po-
lisen gör nu en inventering.

– Polisen har prestigelöst och frivilligt tagit 
sig an det. Egentligen är det vår uppgift, men vi 
har inte resurserna, säger Staffan Edler.

Kanske signifikativt för hur samarbetet ut-
vecklats när man kommit varandra närmare i 
vardagen.

PER LARSSON

begränsade resurser kanske gör samverkan 
mer självklar.

– Man kan ha bra samverkan utan ett sånt 
här hus, men det har bidragit. Det är ett nav. En 
fördel är nog också att Östersund är enda stan 
och centralt belägen i länet, det har underlät-
tat att acceptera samordningen.

Hon har inte sin arbetsplats i huset och tyck-
te i början att det kanske var lite väl stort fokus 
på samverkan inom huset, att verksamheten 
ute i länet glömdes bort.

– Men i dag kan jag se att det nog var nöd-
vändigt. Tidigare var jag kanske rädd för att bli 
förbipasserad för att jag inte satt här, men det 
är jag inte nu. Och vid en stor kris är det en oer-
hörd styrka att ha resurserna samlade.

Länsstyrelsen hade i uppdrag  från riksdag 
och regering att samordna vid en kris. Upp-
drag, men inget mandat, konstaterar försvars-
direktör Staffan Edler. Då fick man se till att 
skaffa sig mandat. Stephen Jerands idéer be-
dömdes passande, man sökte och fick projekt-
pengar. Det var så det började det som skulle 
bli Trygghetens hus.

– Inga utredningar. Vi körde igång. När det 
inte blev bra ändrade vi riktning. Utreds för 

mycket hittar man för många svårigheter. Det 
viktiga var att det fanns rätt personer, eldsjä-
lar. Stephen blev loket, berättar Staffan Edler.

I dag ser han en samarbets- och krisled-
ningsförmåga som tagit stora steg, Trygghet-
ens hus har utvecklat även länsstyrelsens or-
ganisation även om man i vardagen huserar i 

eget hus.
–Vår tib-funktion (tjäns-

teman i beredskap) leder 
veckomötet och det har 
gjort alla trygga i den rollen. 
Då är de heller inte osäkra 
när det blir allvar, säger Gu-
nilla Ågren som är projekt-
ledare i Trygghetens hus.

Länsstyrelsen har fått  krisberedskapsanslag 
från MSB och tidigare fått mycket stöd från 
föregångsmyndigheterna Räddningsverket 
och KBM. 

– Lars Berg, MSB, har varit mycket viktig i 
utvecklingen av Trygghetens hus.

Nu handlar det om att få med kommunerna 
fullt ut, vidareutveckla ledningsarbete och be-
slutsstöd.

– Kommunerna ska kunna vara med fullt ut i 

Samverkan i 
praktiken
��Morgonmöte mån-

dag-fredag mellan 
vakthavande polis, 
inre befäl räddnings-
tjänst, regional pro-
duktionsledare hos 

SOS Alarm och ibland 
sjukvårdsrådgivning. 
Information utbyts, 
skrivs in i Wis, och tas 
förstås med tillbaka 
till respektive organi-
sation. Ett tidigt var-
ningssystem.
�� Veckomöte mån-

dagar som länsstyrel-

sens tib leder. Orga-
nisationer i Trygghet-
ens hus är med  samt 
alla kommuner, rädd-
ningstjänsten Åre, 
Försvarsmakten och 
Trafikverket på dis-
tans. Utbyte av vad 
som är på gång och 
som hänt sedan se-

nast. Noteras i Wis.
�� Gemensam krisbe-

arbetning (debriefing) 
för polis, räddnings-
tjänst, ambulanssjuk-
vård och SOS Alarm 
efter händelser.
�� Svenska kyrkans 

präst utbildar i krisbe-
arbetning. Etiskt råd 

leds av polisens präst. 
�� Polisen har avtal 

med ambulansen om 
blodprovstagning på 
omhändertagna per-
soner, tidigare fick 
man åka till sjukhuset.
�� Bättre samarbete 

på larm, både utby-
te av information och 

hjälpa varandra
�� Samarbete kring 

kartor i larmcentraler.
�� Viss gemensam 

drift av lokaler som 
lunch- och konfe-
rensrum. Gemensam 
städfunktion. Vissa 
gemensamma utbild-
ningar. Sparar pengar.

��Organisationerna 
delar med sig av ut-
bildning och erfaren-
heter, exempelvis att 
införa Rakel.
�� Tränar på samma 

gym, skapar naturliga 
kontakter.

Körde igång
Utreds för 
mycket hittar 
man för många 
svårigheter.
Staffan Edler, försvars
direktör länsstyrelsen

Gunilla Ågren

Sandra Öhnstedt, platschef hos SOS Alarm och här i samspråk med Maria Sahlman, tycker samlokalisering ger mycket viktig information och ökar beredskapen hos hen-
nes organisation.  Foto: Per Larsson

– Oerhörd styrka att ha resurserna samlade
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Webbinarier om samverkan och ledning
Vid årsskiftet avslutades 
projektet Ledning och sam-
verkan (Los) som resulte-
rade i boken Gemensamma 
grunder för samverkan och 
ledning vid samhällsstör-
ningar. Nu övergår arbetet i 
en implementeringsfas.

Ledning och samverkan

�� – I första skedet handlar det 
om att kommunicera att de ge-
mensamma grunderna finns. 
Nästa steg är att MSB kan stöt-
ta med metod- och processtöd. 
Skapa utrymme för diskussion 
och dialog kring hur det påver-
kar en aktörs verksamhet och 
hur den kan vidareutvecklas, 
säger Malin Lintzén, konsult 
och verksamhetsutvecklare 
som arbetar åt MSB med im-
plementeringen.

Gemensamma grunder  för 
samverkan och ledning hand-
lar om samhällsstörningar 
med många aktörer som inte 
kan bestämma över varandra, 
en aktörsgemensam bas med 

sätt att tänka och göra vid sam-
hällsstörningar. Med många 
involverade aktörer är det vik-
tigt med ett gemensamt för-
hållningssätt och språk som 
alla kan relatera till.

Enligt Patrik Hjulström, 
MSB, har mycket utvecklats 
kring svensk krisberedskap 
under de senaste åren, men det 
finns brister som visar på ett 
fortsatt utvecklingsbehov.

– De gemensamma  grunder-
na handlar mer om vilken in-
ställning man har i sin organi-
sation att jobba med andra, till 
exempel att dela information. 
Det kan vara att man inte vet 
om varandras ansvarsområ-
den, att man inte har det nät-
verk som behövs och såna sa-
ker utvecklar man bäst tillsam-
mans. Det är sånt stöd vi vill ge. 
Alla aktörer har ett eget ansvar 
att ta till sig och implementera 
grunderna och i det arbetet har 
MSB en stödjande och samord-
nande roll, säger Patrik Hjul-
ström, MSB.

I arbetet är bland andra läns-

styrelserna en viktig aktör. 
MSB kommer att träffa alla 
länsstyrelsegrupperingar och 
delta i en mängd olika forum 
och aktiviteter. Under våren 
kommer det också att hållas ett 
antal webbinarier på 15-20 min 
som presenterar grunderna i 

kondenserad form. Det sker li-
ve via Lync med möjlighet att 
chatta.

Två webbinarier har redan 
hållits och de två övriga äger 
rum 13 och 16 mars

Gunno Ivansson

Kontakt: malin.lintzen@msb.se 
eller patrik.hjulstrom@msb.se
Mer om implementeringsarbe-
tet finns på www.msb.se/imple-
mentering

2014 dog 78 personer i 70 
bränder enligt preliminära 
siffror.

Det är den lägsta siffran 
över de senaste 16 åren.

dödsbränder

�� – Vad den kraftiga minsk-
ningen beror på är ännu för ti-
digt att säga, vi har ännu inte 
alla uppgifter om brandorsa-
ker och övriga omständighet-
er. Det vi noterat är att anta-
let omkomna i brand i småhus 
minskat samt att antalet om-
komna män är färre. Vi hopp-
as kunna göra en grundlig ana-
lys för att få klarhet i vilka för-
hållanden som bidrar till färre 
döda i bränder, säger Mattias 
Strömgren, olycksutredare på 
MSB.

Det är andra året i rad som 
färre än 100 personer omkom-
mer i brand. Därtill minska-
de antalet döda i bränder 2014 
stort (cirka 20 procent) jämfört 
med 2013. 

Det var alltså framförallt fär-
re män som dog i bränder 2014, 
45 jämfört med genomsnittli-

ga 71 de fem föregående åren. 
Antalet omkomna kvinnor lig-
ger närmare samma nivå som 
tidigare, 33 jämfört med ge-
nomsnittliga 39, vilket innebär 
att skillnaderna mellan könen 
minskat.

Siffrorna för 2014  är fortfaran-
de preliminära. Definitiva siff-
ror dröjer till maj, bland annat 
inväntas obduktionsresultat.

I uppskattningsvis hälften av 
fallen anges brandorsaken som 
okänd i dödsbrandsrapporter-
na.

– Det finns framförallt två 
anledningar till det. Dels att 
det vid totalbränder är svårt 
att fastställa brandorsak, dels 
att det ibland finns en rädsla 
från räddningstjänsten att in-
te kryssa i orsak om man inte 
är helt säker. Men jag kan tycka 
att en bra bedömning är bättre 
information än ingen alls, säger 
Mattias Strömgren.

I de fall där brandorsaken 
är känd dominerar fortfaran-
de rökning. Nästan alla döds-
bränder inträffar i bostaden. 

De vanligaste startutrymme-
na, där det är känt, är i tur och 
ordning vardagsrum, sovrum 
och kök.

Ungefär tio procent av döds-
bränderna uppges anlagda med 
uppsåt, i de allra flesta fallen 
handlar det då om självmord.
�� vilka växlar ska dras på siff-

rorna för 2014?
– Det är för tidigt att säga om 

det är en bestående nedåtgå-
ende trend, antalet omkomna i 
brand är relativt sett få och va-
riationen är slumpmässig. Siff-
rorna tyder på att vi är på rätt 
väg, men statistiken kan för-
ändras och det är svårt att veta 
hur det nya året kommer att bli.

Under 2015 har fram till 1 
mars 20 personer omkommit i 
17 bränder.

Statistiken är ett viktigt  un-
derlag för den nationella stra-
tegin att stärka brandskyddet 
för den enskilda människan.

– Vi ska göra en analys av vad 
årets minskning kan bero på, 
försöker titta på vad som inte 
hände 2014 jämfört med tidi-

gare år. Det kan ge besked om 
vad vi ska satsa på framöver in-
om den nationella strategin. Vi 
kommer även att analysera de 
6 000 bränder som inträffar i 
bostäder varje år, säger Anders 
Lundberg, brandingenjör vid 
MSB.

Sedan november 2011  ska ciga-
retter vara självslocknande och 
då trodde man att det skulle ge 
ett rejält utslag i brandstatisti-
ken. 

– Antalet bränder orsaka-
de av cigaretter ligger kvar på 
samma nivå som tidigare. Det 
kan vara så att det faktiska an-
talet har minskat, men tyvärr 
är mörkertalet stort på grund 
av den stora andelen okända 
brandorsaker, säger Anders 
Lundberg och fortsätter:

– Vi väntar på resultat från 
en studie som jämför standar-
dens krav på självslocknande 
cigaretter med några verkliga 
typhändelser – då hoppas vi få 
svar på om det fungerar i prak-
tiken.

PER LaRsson

År döda dödsbränder

2014* 78 70

2013 96 86

2012 103 90

2011 102 96

2010 130 123

2009 124 111

2008 116 110

2007 127 112

2006 110 105

2005 126 123

2004 94 89

2003 162 142

2002 158 146

2001 154 137

2000 128 122

1999 127 114

Totalt 1 935 1 776

Snitt 121 111

Döda i bränder 
1999-2014

* Siffrorna för 2014 är prelimi-
nära.

Rekordfå döda i bränder
��Färre män dör och färre dödsbränder i småhus

Los-projektet, Ledning och samverkan, avslutades vid årsskiftet. Nu påbörjas arbetet med att imple-
mentera de gemensamma grunder för ledning som Los tog fram. Foto arkivbild: gunno ivanSSon
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Under de senaste åren har 
ett antal bränder inträffat 
där avfuktare är den troliga 
brandorsaken. 

Bränderna har inträffat i 
bostäder och i flera fall har 
det varit avfuktare placera-
de i krypgrund på villor. 

��Det är i huvudsak tre model-
ler av kondensavfuktare som 
har varit inblandade, Amcor 
DC10, Woods WD12 och Woods 
MDC20.

Räddningstjänsten Trelle-
borg har utrett en brand i en vil-
la i Smygehamn där en Amcor 
DC10 var placerad i krypgrun-
den. 

Huset är ett Modulenthus 
(numera uppköpt av Hjältevads- 
hus) och byggt 2007. Branden 
startade i avfuktaren. 

Samma räddningstjänst har 
också rapporterat en likadan 
brand i ett Modulenthus i Sku-
rup som är byggt 2006 med 

samma modell av avfuktare. 
Både Höglandets räddnings-

tjänst och Räddningstjänsten 
Kristianstad har haft bränder 
med avfuktare Woods MDC20. 

Orsaken vid de tre fallen  som 
rör Amcor DC10 är enligt El-
säkerhetsverket och återför-
säljaren Eveco relaterad till 
kretskortet och då till ett mot-
stånd eller ett relä som inte 
fungerar som det ska. 

Enligt en brandrapport från 
Evidenz är användningsområ-
det för sådana reläer kontors-
maskiner och andra likvärdiga 
produkter. 

Tes Scandinavia som är åter-
försäljare av Woods produk-
ter har meddelat att de haft till-
bud i fem avfuktare av modellen 
WD12 och att orsaken är att de 
tenderar att dra till sig damm 
till kretskortet som då kortsluts 
och brand kan uppstå. 

De har inte rapporterat in 

problem med Woods MDC20.
Orsaken är inte fastslagen i al-

la inträffade bränder och det är 
inte heller känt vilka märken/
modeller som varit aktuella vid 
alla händelser. 

Elsäkerhetsverket  har fått in 
anmälningar om bränderna i 
huvudsak av räddningstjäns-
terna och har begärt in redogö-
relser från importörer, återför-
säljare och Hjältevadshus angå-
ende vilka åtgärder de vidtar för 
att förhindra likande händelser. 

Tes Scandinavia har meddelat 
Elsäkerhetsverket att det varit 
incidenter med WD12 men inte 
med MDC20. Tes Scandinavia 
har återkallat cirka 7 500 avfuk-
tare av modellen Woods WD12 
och slutat tillverka MDC20. 
MDC20 har också orsakat brän-
der i Storbritannien. 

Hjältevadshus har gått ut med 
information och skötselråd till 
fastighetsägare med hus där det 

finns avfuk-
tare Amcor 
DC10. 

Enligt Hjäl-
tevadshus 
svar till Elsä-
kerhetsver-
ket användes 
Amcor DC10 
2005-2010 
(mindre antal 
2009-2010) 
och företaget 
har sedan ok-
tober 2008 
ett nytt bygg-
system som medför att det inte 
behövs några avfuktare i deras 
krypgrunder. 

Om du stöter på  en avfukta-
re som du tror har orsakat en 
brand, ta reda på vilket mär-
ke och vilken modell det är och 
kontakta Elsäkerhetsverket. 

ANNA ANDERSSON CARLIN

Fakta

Avfuktare 
�� kondensavfuktare
Kallas också kylavfuk-

tare eller luftavfuktare. 
Fuktig luft dras igenom en 
kylslinga med hjälp av en 
fläkt. Fukten i luften kon-
denseras och droppar ner i 
ett uppsamlingskärl. Den-
na avfuktare fungerar bäst 
om temperaturen är över 
+15  grader. Vid lägre tem-
peratur förloras prestanda 
och i flera manualer står 
att de inte ska användas i 
temperaturer under +5. 
�� Sorptionsavfuktare 

och krypgrundsavfuk-
tare

Fuktig luft blåses med 
en fläkt in genom ett kisel-
hjul vilket absorberar fuk-
ten. Den fuktiga luften blå-
ses ut genom en så kallad 
våtluftsslang och den av-
fuktade, torrare och något 
varmare luften blåses till-
baka in i utrymmet. En del 
av luften blåses alltså ut 
ur utrymmet. Det leder till 
att exempelvis dålig lukt 
och radon inte sprider sig 
eftersom det blir ett visst 
undertryck i utrymmet den 
står i. Denna typ av avfuk-
tare klarar avfuktning ner 
till ca – 20 grader.
�� kombinerad kondens-

avfuktare och sorp-
tionsavfuktare, övriga 
modeller

Kombination mellan de 
två ovan beskrivna varian-
terna. Det finns också en 
mängd andra avfuktare 
för olika ändamål, exem-
pelvis termiska avfukta-
re, passiva avfuktare, och 
torrboll.

�� Det är viktigt att veta 
var man ska ha avfuktaren 
och utifrån det välja rätt. 

�� De avfuktare som vi har 
stött på vid bränderna 
som refereras till på den-
na sida är alla kondensav-
fuktare. 

Avfuktare orsakar bränder
��Damm och felaktiga reläer några anledningar

kontakt

Mattias Sjöström
mattias.sjostrom@halmstad.se

Anders From, Anna Andersson Carlin och Mattias Sjöström medverkar un-
der Erfarenheter med sammanfattningar av olycksundersökningar inskicka-
de till MSB, samt egna arbeten. De tar gärna emot synpunkter och tips. 
Du kan även kontakta MSB på e-post: olycksutredning@msb.se
Undersökningarna på nätet: www.msb.se/olycksundersokningar/kommuner

anna andersson Carlin
anna.carlin@rsyd.se

anders From
anders.from@storstockholm.brand.se

Vid branden i Smygehamn konstaterades rök från villagrunden. Rökdykare gick ner i grunden via en inspektionslucka i hallen. Branden 
släcktes snabbt. Risk för brandspridning till själva huset förelåg via bjälklaget samt via fasaden. Fasaden bestod av putsad cellplast. Hela 
grunden fick omfattande brand- och rökskador och dessutom spreds rök upp i boningsdelen. Foto: Räddningstjänsten tRelleboRg

Avfuktaren som 
brann i Smyge-
hamn.
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Åtgärder för  
säkrare körning

1 Ensamförare blir allt 
vanligare, deras situa-

tion måste särskilt beaktas. 
Använd inte gamla fordon 
som Fip-bilar utan att tän-
ka på säkerheten och förar-
miljön. 

2 Var observant på nya 
problem som kan upp-

komma när enheter åker 
på larm utan uttalat befäl i 
fordonet. 

3 Beakta brandfordonets 
vikt vid påbyggnad och 

pålastning, så att inte total-
vikten överskrids. 

4 Minska lös utrustning 
inne i hytten. 

5 Säkerställ att däcken 
är bra och inte bara har 

godkänt mönsterdjup. 

6 Fordon som kan kom-
ma att behöva stänga 

av väg eller liknande måste 
ha bra reflexer, varningsljus 
och blåljus även i bakåtrikt-
ning. Allt synligt på ett bra 
sätt även när bilen är i ar-
betsläge med öppen bak-
lucka eller öppet bakfack. 

7 Sänk farten och använd 
bälten. Det är alltid vik-

tigast att komma fram. 

8 I Bas-brandbilar fö-
re 2014 finns en stor 

risk att säkerhetsbältena i 
baksätet är för korta för att 
räcka om en större brand-
man. Det finns bältesför-
längare att införskaffa.

8
Att säkert ta sig till en olycks-
plats, är en förutsättning för 
en effektiv räddningsinsats.

Men alltför ofta sker olyck-
or med räddningsfordon in-
blandade. En granskning vi-
sar 28 olyckor de senaste fem 
åren. Sannolikt är det fler.

Utryckningskörning

��De senaste årens tragiska 
olyckor med brandfordon, bör 
leda till att räddningstjänsterna 
och övriga aktörer i branschen i 
högre grad tar hänsyn till säker-
hetsaspekter.

Utvecklingen går även mot 
nyttjande av fler mindre enhe-
ter, där i flera fall föraren är helt 
ensam i bilen. Med detta dyker 
nya problemområden upp. 

Att säkert ta sig till en olycks-
plats är en förutsättning för en 
effektiv räddningsinsats. Om-
rådet berör våra medtrafikanter 

och är ytterst en arbetsmiljöfrå-
ga för räddningspersonalen. 

Huvudfokus bör ligga på att 
skapa bra förutsättningar för ut-
ryckningsförare att lugnt, tryggt 
och säkerhet ta räddningsfordon 
och dess personal från brandsta-
tion till olycksplats. 

räddningstjänsten  är en säker-
hetsorganisation och ska också 
framstå som ett föredöme i tra-
fiken, såväl vid utryckning som 
till vardags. Såväl körmässigt 
som fordonsmässigt.

2012-2014 krävde tre olyckor 
med brandfordon i vårt närom-
råde fyra liv. Olyckan i Smedje-
backen två liv, i Mellerud ett liv, 
och i Århus, Danmark ett liv. 

Lägg därtill många olyckor 
som inte krävt liv, men som va-
rit ytterst allvarliga. Exempel-
vis sommaren 2014 då en insats-
ledarbil kolliderade med ett tåg i 
Avesta eller i januari 2015 då en 

lastbil körde in i en olycksplats 
utanför Örebro. 

Mörkertalet är stort, för att in-
te säga mycket stort. Många in-
om branschen har nog varit med 
om tillfällen, då det varit nära 
olycka. Flera av dessa finns inte 
registrerade på något sätt. 

Ett antal finns dock noterade i 
media eller genom en olycksut-
redning kring händelsen. 

Alla olyckor sker inte vid ut-
ryckningskörning , räddnings-
tjänsten blir även påkörd på 
skadeplats och på väg hem från 
larm.

Efter samtal med  brandperso-
nal runt om i Sverige, genom-
gång av ett antal olycksutred-
ningar samt ett stort antal artik-
lar från olika tidningar, framträ-
der några viktigare områden:
��Många av olyckorna är sing-

elolyckor och i flera fall har hög 
hastighet i förhållande till om-

ständigheterna varit en bidra-
gande faktor. 
��Uteblivet användande av bäl-

ten har även haft en negativ på-
verkan. 
��Dessutom har synlighet på 

skadeplats en stor betydelse för 
möjligheten att arbeta säkert, 
exempelvis på väg.

Vid flera av de olyckor  som 
räddningstjänsten varit inblan-
dade i bedöms stress och press 
vara en bidragande faktor. 

Stress och press leder till 
ouppmärksamhet, felaktigt fo-
kus och att missförstånd, miss-
tag och i värsta fall kan olycka  
ske. 

Det kan förstärkas av onödiga 
moment vid påklädning, oklara 
larmuppgifter eller adressupp-
gifter, ovana av aktuellt fordon, 
klimatet mellan personalen i 
fordonet, med mera.

MATTIAS SJÖSTRÖM

Olyckor med utrycknings-
fordon senaste fem åren.

�� 2014
Örebro
brandfordon påkört av 
lastbil
Uppsalaområdet
brandfordon vält på väg
Oskarshamn
brandfordon vält i rondell
avesta
brandfordon i kollision 
med tåg
Danmark
brandfordon kört av vägen 
(en brandman omkom)

�� 2013
Strömsnäsbruk 
brandfordon kört av vägen
Mellerud 
brandfordon kört av vägen 
(en brandman omkom)
Fritsla
brandfordon kört av vägen
Simrishamn 
brandfordon kolliderat 
med hus 
Lilla Edet 
brandfordon vält på väg
tranarpsbron
brandfordon i kollision 
med lastbil, samt påkörd 
personal

�� 2012
tjörn
brandfordon kört av vägen 
Stockholm 
brandfordon kolliderat 
med hus
klippan
brandfordon kört av vägen
Olofström
brandfordon kört av vägen
Smedjebacken 
brandfordon kört av vägen 
(två brandmän omkom)
Simlångsdalen 
brandfordon kört av vägen

�� 2011
Sandviken 
brandfordon kört av vägen
Luleå
brandfordon i kollision 
med personbil
Borås
Brandfordon kört av vägen

�� 2010
Grimsås 
brandfordon kört av vägen
Jokkmokk
brandfordon kört av vägen
Skövde 
brandfordon vält på väg

�� 2009
Ängelholm
brandfordon kört av vägen
Sundsvall/timrå 
brandfordon kört in i 
viadukt
norrköping
brandfordon i olycka
Stockholm 
brandfordon påkörd av 
lastbil
Falkenberg 
brandfordon i kollision 
med personbil

28 olyckor med utryckningsfordon på fem år

Det händer för ofta
Brandbil i olycka utanför Uppsala 2014. På väg från utryckning råkade fordonet ut för punktering och föraren tappade kontrollen. Foto: UtRYCKning UPPsAlA
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Ny vägledning 
för reservkraft
Gudrun och även senare 
stormar har avslöjat brister 
i reservkraftsförsörjningen. 
Nu finns en vägledning som 
ger handfast stöd i hur elför-
sörjningen tryggas genom 
reservkraft.

�� – Under Gudrun såg vi att re-
servkraften var väldigt viktig 
och vi gick då ut med en enkät-
undersökning till 70 kommu-
ner som drabbades av elavbrott 
under Gudrun. Den visade att 
de flesta har reservkraft till sitt 
största vattenverk, men många 
vattenverk står ute på min-
dre orter och ibland har man 
inte tänkt hela kedjan, berättar 
Christina Nordensten, Livs-
medelsverket, som varit pro-
jektledare.

Under stormen Gudrun upp-
täcktes också att anläggningar-
na inte alltid var så väl under-
hållna. Bland annat förekom 
oljeläckage.

– Vattenverken står ofta i de 
inre skyddsområdena vilket 
gör det känsligt att hantera die-
sel. Man slaskar och spiller och 
vid ett par vattenverk tvinga-
des man börja sanera för att in-
te riskera att vattentäkten på-
verkades.

Det fungerade trots allt  rätt 
bra under Gudrun, men senare 
stormar har pekat på fortsatta 
brister och 2011 inleddes pla-
neringen för ett reservkrafts-
projekt.

– Då gick vi ut med en ge-
mensam enkät till kommuna-
la beredskapssamordnare för 
att få en bild av kunskapsläget 
och om man haft problem med 
sin reservkraft i en faktisk hän-
delse. Svaren pekade på ett tyd-
ligt behov av mer kunskap och 
kompetens på området. I 30 
procent av fallen där man an-
vänt sig av reservkraften hade 
det inte fungerat som det skul-
le, säger Christina Nordensten. 

Projektet pågår 2013-2015 
och nu finns en färdig produkt 
– en handfast vägledning för 
hantering av reservkraftspro-
cessen.

– Ska man arbeta med reserv-
kraft måste man tänka rätt från 
början. Du måste ha ett led-
ningsbeslut på att det här ska 
vi jobba med. Man måste göra 
någon form av pilot för att veta 
vad man behöver och det krävs 
rätt kompetens för att ställa 
krav vid upphandlingen.

Vägledningen ska kunna an-
vändas av alla, även ett stort fö-
retag.

– Vi riktar oss till kommuner, 
landsting, länsstyrelser, cen-
trala myndigheter och den pri-
vata näringen. Alla ska kunna 
använda vägledningen och få 
hjälp och stöd hela vägen. Från 
det man börjar fundera över re-
servkraft, hur man ska tänka 
när man gör upphandlingen, 
hur man driftsätter och sköter 
det under en kris osv.

MSB ser vägledningen  och ar-
betet med reservkraft som ett 
led i det systematiska säker-
hetsarbete som ska vara infört 
i all samhällsviktig verksamhet 
2020. I det ingår att arbeta med 
riskhantering, kontinuitets-
hantering och att kunna hante-
ra händelser.

– I risk och sårbarhetsanaly-
ser på alla nivåer och även i Na-
tionella risk och förmågebe-
dömningen ser vi brister i för-
mågan och behovet av utveck-
ling av reservkraft. Vägled-
ningen är ytterligare ett verk-
tyg i verktygslådan för att arbe-
ta med kontinuitetshantering. 
Den ger ledning dels för de som 
inte kommit igång och dels för 
de som redan kommit en bit på 
väg, säger Clas Herbring, MSB.

Under våren och hösten ar-
rangeras fem temadagar om 
vägledningen, 23 april i Sund-
svall, 7 maj i Luleå, 3 septem-
ber i Göteborg, 10 september i 
Lund och 24 september på Ar-
landa. 

Vägledningen har tagits fram 
i ett samarbete mellan Livs-
medelsverket, Elsäkerhetsver-
ket, Energimyndigheten, MSB 
samt Post och Telestyrelsen in-
om ramen för samverkansom-
rådet teknisk infrastruktur.

Allmänhetens bedömning av 
kriskommunikation i  
övningar
Metodrapport från Samö Fo-
kus där 2 000 personer från all-
mänheten bjöds in att följa kris-
kommunikationen som de skul-
le gjort vid en verklig händelse 
och bedöma hur den var. Lärdo-
mar och rekommendationer till 
hur allmänheten kan involveras.
Best nr: MSB793 – jan 2015.

Att planera och förbereda  
en storskalig utrymning
Vägledningen har bland annat 
hämtat underlag från interna-
tionella erfarenheter att han-
tera utrymning i samband med 
naturkatastrofer. Råd och re-
kommendationer till dig som 
ska ansvara för planering och 
förberedelse av utrymning i stor 
skala.
Best nr: MSB783 – dec 2014.

Gemensamma grunder för 
samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar
Ett 70-tal representanter inom 
samhällsskydd och beredskap 
har medverkat i arbetet under 
två år med att ta fram dessa re-
kommendationer. De gemen-

samma grunderna ses som ett 
betydelsefullt steg på vägen för 
att bättre hantera samhälls-
störningar tillsammans.
Best nr: MSB777 – dec 2014.

Gemensamma grunder för 
samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar  
– sammanfattning
Sammanfattning av projektet 
och populärskrift av rapport 
med samma namn. 
Best nr: MSB780 – dec 2014.

Efter Fukushima-katastrofen
Boken beskriver mediernas rap-

portering och kriskommunika-
tionen efter katastrofen. Jämfö-
relse mellan svenska och tyska 
förhållningssätt, två länder där 
rapporteringen var olika.
Best nr: MSB771 – dec 2014.

Insatsverksamheten 2014
MSB genomförde 212 insatser 
förra året, här är en samman-
ställning av verksamheten.
Best nr: MSB810 – feb 2015.

Lägesbilder
Boken är ett resultat av det ar-
bete kring informationsdelning 
och lägesbild som gjorts i pro-
jektet Lägesbild och samver-
kan, som MSB drivit. Syftar till 
djupare förståelse för lägesbild 
som begrepp och förstås i orga-
nisatoriskt sammanhang.
Best nr: MSB770– nov 2014.

Friska brandmän
I Skellefteå har räddningstjäns-
ten sedan många år rutiner och 
arbetssätt för bättre arbets-
miljö både på skadeplats och 
brandstation. Skellefteåmodel-
len är numera ett beprövat sätt 
att arbeta. Exempel på hur man 
med enkla medel kan uppnå en 
hälsosammare arbetsmiljö
Best nr: MSB743 – nov 2014.

NYUTGIVET FRÅN MSB
Publikationer som kan beställas som trycksak eller laddas ner

SÅ häR BESTäLLER 
DU TRYckSAk

Ange beställningsnummer 
samt din adress. 
E-post:  
publikationsservice@msb.se
Postadress:  
MSB publikationsservice,  
L 124, 651 81 Karlstad.

Där inget pris anges är publi-
kationen gratis.
Det går också att beställa, al-
ternativt ladda ner, via  
www.msb.se

har du koll? Vatten- och  
issäkerhet
Utbildningsmaterial, målgrupp 
12-16 år. Behandlar vikten av 
säkerhet vid vatten och is, även 
praktiska och teoretiska öv-
ningar.

har du koll? 112
Utbildningsmaterial, målgrupp 
12-16 år. Lärarhandledning, fak-
tafördjupning och elevmateri-
al. Även grunder i första hjälpen.

Övningsvägledning: metod-
häfte – funktionsövningar
Stöd för beslut om planering 
och genomförande av en kris-
beredskapsövning samt stöd i 
valet av metod. Övergripande 
och enkel att följa.

Dialog om nytt ramverk för 
katastrofriskreducering
Slutsatser och dokumentation 
från Sveriges andra dialogmöte 
i april 2014.

Räddningsinsatser mot  
samhällsviktig verksamhet 
och kritisk infrastruktur
I vilken utsträckning ägnar 
räddningstjänsten samhälls-
viktig verksamhet eller kritisk 
infrastruktur särskild uppmärk-
samhet i förebyggande arbete? 
Studien har genomförts för en 
första uppfattning.

Risk- och sårbarhetsanaly-
ser 2013
Återkoppling av myndigheters 
redovisningar baserade på risk- 
och sårbarhetsanalyser. Tema 
samhällsviktig verksamhet.

Vikten av var och när
Om samhällets beroende av 
korrekt tids- och positionsan-

givelse. Rapporten beskriver 
tekniken, de risker, hot och pro-
blem som omgärdar tekniken. 
En rad förslag på möjliga alter-
nativ för att minska sårbarhe-
terna presenteras.

Barns skador i förskola,  
skola och fritidshem
Varje år skadas närmare 36 
000 barn så allvarligt att de 
behöver uppsöka akutmottag-
ning. Översikt med statistik och 
analys.

Informationssäkerhet  
– trender 2015
Den allt mer oförutsägbara och 
komplexa utvecklingen förstär-
ker behovet av analys av om-
världsutvecklingen. Försvars-
makten, Försvarets radioan-
stalt, Rikskriminalpolisen och 
MSB har gemensamt tagit fram 
trendrapporten som ett under-
lag i det säkerhetsarbete som 
måste bedrivas i hela samhäl-
let.

Dynamisk planering av  
räddningstjänst
Dynamisk planering innebär 
bland annat mindre insatsstyr-
kor än traditionellt. 
Projektet har utvecklat och ut-
värderat datorbaserade verk-
tyg för dynamisk planering. En 

beredskapskalkylator beräknar 
beredskapen som en funktion 
av tiden det tar för resurserna 
att nå fram till en viss olycka 
och sannolikheten för att olyck-
an ska inträffa. Ett annat verk-
tyg kan ge förslag på vilka re-
surser som bör skickas till en 
olycksplats.

Opinioner 2014
Redovisar resultaten av un-
dersökningen Opinioner 2014 
som syftar till att ge en bild av 
allmänhetens uppfattningar 
om samhällsskydd, beredskap 
samt försvars- och säkerhets-
politik.

Utvärdering 2014 av anslag 
2:4 krisberedskap
Varje år finansieras över 300 
projekt av krisberedskapsan-
slaget. Rapporten presenterar 
utvärderingarna av projektens 
förväntade effekter på krisbe-
redskapsförmågan.

Vägledning för hantering av 
reservkraftsprocessen
Behovsanalys. Framtagen i 
sambarbete mellan flera myn-
digheter. Se artikel till på sidan.

IT- och informationssäkerhet 
i Sverige 
Erfarenheter och reflektioner 
från fem incidenter 2012-2014.  
Rapporten vänder sig särskilt 
till de som vill stärka sitt konti-
nuitets- och riskhanteringsar-
bete. Drabbade organisationer, 
både kunder som leverantörer, 
har intervjuats om erfarenhet-
er, lärdomar och vad de ser som 
viktiga faktorer för att öka för-
mågan att förebygga och han-
tera incidenter.

Publikationer som endast finns för nedladdning

SÅ LADDAR DU NER

Publikationerna finns att lad-
da ner på två ställen.
�� rib.msb.se – klicka på bib-

liotek. Sök på titel.
��msb.se/produkter och 

tjänster/publikationer – sök 
på titel.

Samö 2016 förbereds
�� Förberedelserna inför sam-

verkansövningen Samö 2016 
har inletts. Övningen kom-
mer att utspela sig i Västra 
Götaland och Värmland med 
höga flöden och störningar 

av samhällsviktig verksam-
het och transportsystem som 
grundscenario. 

Länsstyrelsen Västra Göta-
land och MSB är värdar för öv-
ningen som ska genomföras 
under slutet av året.
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SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder 
mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete 
med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar 
värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produk-
tionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på 
NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på 
NASDAQ OMX i Helsingfors. http://www.ssab.com/.

www.ssab.com

Arbetet vid vår interna Räddningstjänst består av 
både förebyggande och operativa arbetsuppgifter 
inom SSABs område. Placeringsort Luleå.

Semestervikarierande 
Brandmän

Läs mer om tjänsten och ansök senast den 12 april på 
www.ssab.com

 
 
 

Engagerad seniorkonsult till Göteborg
Vi söker en erfaren konsult och utbildare inom krisledning, krishantering och 
säkerhetsarbete. Både på operativ och strategisk nivå. Du är duktig på att se 
helheter, kan förenkla och beskriva komplexa frågeställningar.  

Svenska Ledargruppen är ett konsultföretag som stödjer organisationer inom  
områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. Våra kunder  
finns både inom offentlig och privat sektor. 
Har du frågor? Ring VD Jonas Lundberg 031-760 87 91 
eller e-posta jonas.lundberg@ledargruppen.se

Rollen innebär utveckling av kunders arbetsmiljö-, säkerhets- och krisbered-
skapsarbete samt utbildning och övning. I arbetet ingår beredskaps- och jourtjänst. 

Läs mer om oss på www.ledargruppen.se

Skadad när slang till 
släckare lossnade
Under en externutbildning 
skedde en olycka med kolsy-
resläckare vid Södertörn. En 
person fick skador i huvudet 
och den explosionsartade 
smällen drabbade hörseln 
hos två deltagare.

�� – Eftersom vi inte säkert kan 
säga vad som föranledde olyck-
an gör vi rejäla åtgärder för att 
det inte ska upprepas, säger 
brandingenjör Mats Sundbom.

Det var vid i en brandskydds-
utbildning när en kolsyresläck-
are skulle användas som slang-
en lossnade från det så kallade 
snöröret som fungerar som 
handtag för slangen. Personen 
som skulle använda släckaren 
träffades i huvudet av slangen, 
blödde kraftigt och fick sy två 
stygn. Denne och en instruktör 
fick också akut hörselnedsätt-
ning, lyckligtvis inte bestående.

– Den troligaste orsaken är 
att den gängade dysan som ska 
hålla snörröret på plats med ti-
den hade gängats ur. Släckarna 
provtrycks och ska enligt till-

verkaren hålla i tio år. Men då 
avses att de används vid ett fåtal 
tillfällen. Flera av våra slangar 
har använts mycket och är gam-
la, säger Sundbom

En annan orsak  som Södertörn 
inte vågar utesluta är att nå-
got fastnat i röret och orsakat 
onormal tryckuppbyggnad.

För att undvika framtida 
olyckor har Södertörn beslu-
tat att
�� Slang som är äldre än tre år 

ska bytas ut
�� Skärpning av rutiner vid byte 

av slang för att säkerställa att 
grus eller liknande inte kom-
mer in i slangen
��Okulär kontroll av slang 

samt provåtdragning av dysan 
inför varje användning

– På längre sikt ska vi gå 
över till vattensläckare. Det 
är främst av ekonomiska skäl. 
Men de har också lägre ar-
betstryck, cirka tio bar i stället 
för 50, och bedöms vara säk-
rare. Innan det har skett ska vi 
dock följa beslutade åtgärder.

Mötesplats samhälls-
säkerhet i höst 
�� I höst är det åter dags för 

konferensen Mötesplats sam-
hällssäkerhet, 24-25 novem-
ber i Kistamässan, Stockholm.

Hantera krisen i samverkan, 
vårt sårbara samhälle och vår 
osäkra omvärld är tre övergri-
pande ämnesområden. 

På årets Mötesplats sam-
hällssäkerhet tillkommer 
dessutom ett extra ämnesspår: 
kommunalt säkerhetsarbete. 
Konferensprogrammet kom-
mer att omfatta ett 30-tal se-
minariepunkter. 

Mötesplats Samhällssäker-
het, med parallell mässa, ge-
nomförs vartannat år och ar-
rangeras för tredje gången.

BillerudKorsnäs erbjuder högkvalitativt papper och spetskunskap inom förpackningar. Tillsammans med vårt globala nätverk av
konverterare utvecklar vi smartare förpackningslösningar som sparar kostnader, stärker varumärken genom förbättrad design, bidrar 
till smidigare logistik och en renare miljö. Vi omsätter 20 miljarder SEK och har 4300 anställda i 13 länder. www.billerudkorsnas.se      

BillerudKorsnäs Gävle söker

Räddningschef

BillerudKorsnäs Gävle är klassificerad enligt Lagen om skydd mot olyckor som farlig verksamhet och
hanterar kemikalier i sådan mängd att anläggningen innefattas av Sevesolagstiftning.

Vi har egen industriräddningstjänst som i huvudsak arbetar med skadeförebyggande arbete med syfte
att skydda liv, egendom och miljö samt bidra till hög produktionstillgänglighet. Bemanningen består av
11 heltidsanställda och 20 deltidsanställda brandmän. Insatsstyrkan består av 1 insatsledare och 5
brandmän. Anspänningstid under dagtid vardagar är 90 sek, resterande tid 5 minuter.

Vi kan erbjuda ett utvecklande arbete i ett bolag med höga ambitioner.

Läs mer om tjänsten och ansök senast 12 april på www.billerudkorsnas.se

Nytt om NamN
�� Per Silverliden är ny för-

bundschef för Räddningstjäns-
ten Medelpad, han var tidigare 
länspolismästare i Västernorr-
land. Tidigare förbundschefen 
tommy Forsberg har gått i pen-
sion.
�� Bengt Dahlgren Brand & Risk 

har anställt en rad nya medarbe-
tare. Tre nya på Göteborgskonto-
ret är Stellan Eriksson, brand- 
 ingenjör närmast från Västfastig-
heter, Jimmy Liljeqvist (sprink-
leravdelningen), närmast från 
Imtech, och Jan Berntsson, 
sprinkleringenjör, närmast från 
Albacon. Företaget har också 
anställt fem nyutexaminerade 
brandingenjörer. Linnéa Hjelte, 

Patric andersson och Emma 
Ingmarsson, har placering i Gö-
teborg, mattias Spelmans i 
Malmö och Gustav Hultberg i 
Linköping. 
��anders Karlsson är ny vd 

för Brandkonsulten Kjell Fall-
qvist AB. Han har jobbat i företa-
get sedan 1999, de senaste åren 
som vice vd. Kjell Fallqvist, ti-
digare vd och grundare, kommer 
att fortsätta som brandkonsult 
och styrelseledamot.
�� Linus Eriksson, blir trafikdi-

rektör för Skånetrafiken, Regi-
on Skåne. Han kommer närmast 
från Trafikverket, tidigare Rädd-
ningstjänsten Syd.

Färre skador vid hante-
ring av energigaser
��Antalet personskador vid 

hantering av energigaser sjun-
ker. Förra året skadades sju 
personer, den lägsta siffran se-
dan incident- och olycksrap-
porteringen startade i mitten 
av 90-talet.

– Ett tecken på att bran-
schens säkerhetsarbete och er-
farenhetsåterföring gör nytta, 
säger Ben Bock vid branschor-
ganisationen Energigas Sve-
rige.

Samtliga sju skador inträffa-
de i samband med hantering av 
gasolflaskor, drift- eller hand-
havandefel var den vanligaste 
orsaken.

Inga dödsfall har inträffat 
sedan 2012.
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Annonsera i Tjugofyra7
Ska ni rekrytera personal inom området samhällsskydd och 
beredskap? Då är Tjugofyra7 rätt tidning att annonsera i.

Nästa nummer: Nr 26 kommer ut 2 juni.
annonsbeställning: förhandsbokning senast 14 maj, färdigt ma-
nus senast 21 maj.
Kontakt: ring eller e-posta redaktionen (se sid 2), i första hand 
Per Larsson.

FaKta om aNNoNSErING
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.

2,5 timme från Stockholm med tåg.  
Naturen runt knuten, havet mitt i stan och nära 

till fjällen. 37 000 glada hudikbor. Nu söker vi: 

Verksamhetschef 
Norrhälsinge rädd-

ningstjänst 
www.hudiksvall.se/ledigajobb 

Räddningstjänsten Sala-Heby söker

stf. Räddningschef
med ansvar för den brandförebyggande verksamheten.

Sista ansökningsdag är den 17 april
   Läs mer och sök jobbet på www.sala.se/jobb   

Räddningstjänsten Västra Skaraborg söker två stycken

Skorstensfejartekniker
Från och med den 1 januari 2016 har Räddningstjänsten Västra Skaraborg 
uppdraget att utföra brandskyddskontroller i kommunerna Lidköping, 
Vara, Grästorp och Essunga. Vår förhoppning är att vidareutveckla brand-
skyddskontrollen och integrera den i räddningstjänstens totala uppdrag. 
Vi söker därför medarbetare som är intresserade av att ta ett helhetsan-
svar för uppdraget brandskyddskontroll men som också har ett intresse 
av att medverka vid operativ räddningstjänst, tillsyn, 
utbildning och olycksundersökning.
Läs mer om tjänsterna på www.rvs112.se. 
Välkommen med ansökan.
Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tel. 0510-77 17 00
E-post: raddningstjansten@lidkoping.se 

Skogsbrand i Västmanland 
och skyfall i Danmark. 

Extremt väder har blivit 
allt vanligare och ställer nya 
krav på nordisk räddnings-
tjänst.

�� På senare år har de nordiska 
länderna allt tätare drabbats av 
långvarig torka, kraftiga skyfall 
och svåra stormar.

Extremvädret är ett tema när 
Sverige arrangerar Nordred-
konferens i Göteborg 14-16 sep-
tember.

Föreläsare med erfarenheter 
från skogsbranden i Västman-
land, vegetationsbränderna i 
Norge, skyfallen i Danmark och 
stormen Dagmars härjningar i 
Finland kommer att beskriva 
lärdomar som dragits och ut-
vecklingsarbete som genom-
förts. 

– Extremvädret ställer rädd-
ningstjänsterna inför nya ut-
maningar. Finns rätt resurser? 
Planerar och övar vi mot fram-
tidens utmaningar? Är utbild-
ningarna anpassade till de nya 
situationerna och använder 
vi ny teknik som ger nya möj-
ligheter? undrar Monica Rho-
diner, MSB, som tillsammans 
med kollegan Marie Norrby an-
svarar för konferensen.

Där medverkar också meteo-
rologer och klimatforskare som 
ska ge sin syn på hur vädret kan 
bli i framtiden.

Ett annat tema för konferen-
sen är samverkan över gränser-

na. Det gäller både stora hän-
delser, som när norska helikop-
trar hjälpte till i Västmanland, 
och mer vardagliga insatser.

Det tredje temat är sam-
hällets beredskap och ansvar. 
Kryssningssjöfarten ökar, men 
vems ansvar är det att rädda 
passagerarna vid ett tillbud? 
Hur påverkas vi av det interna-
tionella samarbetet? 

Syftet med Nordred  är att dra 
nytta av lärdomar och tillsam-
mans utveckla förmågan.

– De nordiska länderna är 
små var för sig. Vi behöver hjäl-
pas åt, säger Monica Rhodiner. 

Representanter från myn-
digheter som MSB och sys-
terorganisationerna brukar 
medverka på konferensen.

Monica Rhodiner hoppas att 
konferensen i Göteborg också 
ska locka dem som är ännu när-
mare verksamheten.

– Jag hoppas att de som job-
bar i räddningstjänsten och in-
om polisen på lokal och regio-
nal nivå ska komma, och gärna 
politiker. 

Sveriges har varit ordföran-
de i Nordred sedan 2012, efter 
konferensen tar Danmark över.

ANNIKA N LINDQVIST

FaKta
�� Nordred är ett nordiskt samar-

betsforum för räddningstjänst. 
�� Nordredavtalet om att forma-

lisera samarbetet trädde i kraft 
1989 mellan Danmark och Nor-
ge. Finland och Sverige anslöt sig 
1992 och Island 2001. 
��Mellan de stora konferenser-

na som hålls vart tredje år sam-
manträder en kontaktgrupp två 
gånger om året. 
�� I gruppen representerar MSB 

Sverige. Island representeras av 
Rigspolitien, Norge av DSB och 
Hovedreddningssentralen, Dan-
mark av Rigspolitien och Bereds-
skabsstyrelsen och Finland av 
Inrikesministeriet.

Extremväder på Nordred
��MSB har tagit över ansvaret för information till allmänhet och 

företag om internetsäkerhet samt tjänsten ”testa lösenord” från 
Post- och telestyrelsen (PTS). Det ses som en naturlig följd av att 
it-incidentcentrum (nuvarande CERT-SE) flyttades från PTS till 
MSB 2011. All information om internetsäkerhet till allmänheten 
samlas på MSBs webbplats DinSäkerhet.se. 

Är du Södertörns nya

Läs mer på www.sbff.se/brandingenjor  
Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 

Södertörns brandförsvarsförbund  
www.sbff.se • Tfn: 08-721 22 00

BRANDINGENJÖR

Norra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund

söker

 Brandingenjör
till enhet Samhällsskydd

För mer information om tjänsten, gå in på vår hemsida 
www.brand112.se eller ring:
Enhetschef: Benny Gustavsson 0521-265906
Välkommen med din ansökan senast 30 mars 2015!
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Följ oss på nätet: www.tjugofyra7.se

Skellefteå kommun 
söker 

Räddningschef 
Välkommen med din ansökan 
senast 2015-03-20

Läs mer om tjänsten på 
www.skelleftea.se/ledigajobb

Är du redo för en utmaning som sakkunnig 
inom området Skydd mot olyckor? 
Du kommer att arbeta med skydd mot olyckor på  
regional nivå och ingå i ett team med kunniga kollegor.

Placering för tjänsten är Vänersborg  
Ansök senast 22 mars 2015
Läs mer om tjänsten under lediga jobb på
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund, 

SÄRF, svarar för räddnings-
tjänst i kommunerna  

Bollebygd, Borås, Mark, 
Svenljunga, Tranemo och 

Ulricehamn.

Chef till område Skydd och samhälle

Var med och utveckla vår verksamhet mot visionen  
- Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla 

Vi söker dig som vill ta ett samordnande och  
strategiskt ansvar för vår förebyggande verksamhet. 
Du blir en del av ledningsgruppen och rapporterar 
direkt till räddningschefen. 

Välkommen med din ansökan senast 2015-03-29.

Vi söker nu

Läs mer om tjänsten på www.serf.se 

VI SÖKER 

Räddningstjänsthandläggare 
(ref.nr: 112-368-2015)

Mer information om tjänsten finns på vår webbplats  
www.lansstyrelsen.se/jonkoping eller www.offentligajobb.se

Länsstyrelsen  
söker medarbetare

Länsstyrelsen har en bred verksamhet. I rollen 
som regeringens regionala företrädare ingår 
bland annat att offensivt arbeta för en hållbar 
framtid. Tillstånd, tillsyn, samordning och 
utveckling av viktiga samhällsområden är 
våra huvuduppgifter. 
www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Handläggare - utredare
inom samhällsskydd

Läs mer om Länsstyrelsen och arbetsuppgifterna på 
www.lansstyrelsen.se/norrbotten. 

söker
Ledningsoperatörer 
till Storstockholms räddningscentral

Storstockholms räddnings-
central ansvarar för larm och 
ledning av räddningstjänstens 
utryckningsorganisation inom 
Storstockholms brandförsvar, 
räddningstjänsterna Gotland, 
Norrtälje och Enköping-Håbo 
samt Uppsala brandförsvar.

Som ledningsoperatör har du bland annat till uppgift att 
hantera inkommande larmsamtal, värdera händelser samt 
larma, leda och fördela räddningsresurser. 

Läs mer på vår webbplats: www.storstockholm.brand.se
Sista ansökningsdag: 7 april 2015.

RESPEKT PÅLITLIGHET ÖPPENHET PROFESSIONALITET

söker

Brandman heltid
till brandstationen i Kungälv

För mer information: www.bohusräddningstjänstförbund.se
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”Sluta använd skum”
släcksystem

��Nya metoder och släck-
system har influerat svensk 
räddningstjänst de sista åren 
där skum används i större ut-
sträckning än tidigare. Över-
hängande risk finns att skum-
met innehåller perfluorerade 
ämnen, vilket kan orsaka stör-
re skada på miljön än primär-
branden.

Det obehagliga med perflu-
orerade ämnen är att de myck-
et långsamt, eller inte alls, 
bryts ned i naturen där de om-
vandlas till persistenta ämnen 
som PFOS eller PFOA. Från 
försäkringsbranschen har man 
uppmärksammats detta och 
blir mer och mer restriktiv 
med att betala ut ersättning för 
mark- och grundvattenförore-
ningar som räddningstjänsten 
orsakat eller bidragit till.

Räddningstjänst bör därför  
sluta att använda skum eller 
andra tillsatsmedel tills man 
säkerställt att man inte föror-
sakar en miljöskada. Man bör 
inventera och analysera sitt 
innehav av skum i samråd med 
miljömyndigheten.

De två mest uppmärksam-
made fallen som jag vill belysa 
är bl a. en fordonsbrand i Sö-
dermanland där räddnings-

tjänsten använde 200 liter al-
koholresistent skumvätska. 
Räddningsledarens avsikt var 
att förkorta insatstiden och 
därmed onödiga trafikstopp. I 
efterhand kunde konstateras 
att platsen var rödmarkerad på 
kommunens sårbarhetskarta 
vilket innebär känslig mark för 
förorening.

I det efterföljande  sanerings-
arbetet tog räddningstjäns-
ten och kommunen ett stort 
ansvar. Analyssvar från rädd-
ningsfordonens skumtankar 
visade på höga halter av PFOS. 
I ett prov så höga koncentra-
tioner som 1440 mg/l, vilket 
får anses som extremt högt. 
Orsaken till de höga halter-
na är att äldre sorters skum-
vätskor fanns kvar i rädd-
ningstjänstens fordon, trots 
att PFOS- eller PFOA-base-
rat brandsläckningsskum för-
bjöds redan 2008. Inga gamla 
lager får användas efter 2011.

Det andra fallet  är en händelse 
i Hälsingland där räddnings-
tjänsten vid en villabrand an-
vände två 20-litersdunkar med 
skum av klass A och B som för-
des på med Cafs.

Redan dagen efter uppmärk-
sammade en fastighetsäga-
re hur det kom skum från den 

djupborrade brunnen. Ett ti-
otal fastigheter är direkt eller 
indirekt drabbade. När eller 
om vattnet blir tjänligt igen är 
ännu inte klarlagt.

En grundläggande regel  när 
det sker en förorening är prin-
cipen att förorenaren betalar, 
Polluter Pays Principle (PPP). 
Detta innebär att den som or-
sakar skador i miljön skall 
också betala de samhällseko-
nomiska kostnader som upp-
står. Principen beslutades på 
FN-konferensen i Rio de Ja-
neiro 1992 och är även anta-
gen i EU.

Problemet för tillsynsmyn-
digheten är att tolka vem som 
är förorenaren när räddnings-
tjänsten genom ett aktivt me-
todval tillför en skumvätska 
som kan innehålla miljöfarliga 
egenskaper – eller ännu troli-
gare – andra fluorerade ämnen 
som ännu inte riskvärderats.

Branschorganisationernas 
och MSBs budskap till rädd-
ningstjänsten är tudelat när 
det gäller skum och man kan 
inte klandra räddningstjäns-
ten i de fall jag beskrivit. Tro-
ligtvis hade de flesta av lan-
dets räddningstjänster utfört 
insatsen på ett liknande sätt. 
Om bränderna inträffat där 
det funnits kommunalt vatten 

och dagvatten-
ledningar ha-
de förmodli-
gen händelsen 
gått obemärkt 
förbi.

Att beakta är 
att tillverkar-
na inte behö-
ver uppge för 
Kemikalieinspektionen de in-
gredienser skumvätskan  som 
understiger 1 procent. I och 
med det blir det omöjligt för en 
räddningstjänst eller dricks-
vattenproducent att veta vilka 
föroreningar man ska söka och 
analysera. Förorenat grund-
vatten påverkar oss alla och går 
heller inte att försäkra.

MSB har samlat på sig  en stor 
kunskap i ämnet genom en 
rad forskningsprojekt. Ett bra 
exempel är ”Förmåga och be-
gränsningar av förekommande 
släcksystem vid brand i bygg-
nad-fokus på miljöarbete” 
som Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut (SP) och Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstför-
bund (Särf ) utfört på uppdrag 
av MSB, se https://www.msb.
se/RibData/Filer/pdf/27261.
pdf

I studien deklarerar MSB:
”MSBs klara ståndpunkt 

är att användandet av skum-

vätskor skall minimeras och 
bara användas i de situationer 
där det är nödvändigt, dvs situ-
ationer där andra släcksystem 
ej är tillämpbara. Ett exempel 
på detta är stora vätskebrän-
der.”

Författarna avslutar  med för-
slag på åtgärder:

”Det är alarmerande att an-
vändningen av skumvätskor 
ökar inom räddningstjäns-
ten i Sverige då forskning och 
vetenskapliga rön påvisar 
skummets negativa effekter 
på människor och miljö. För 
att uppnå säkrare arbetsmiljö 
och minska skadorna på miljö 
i form av skumvätskor, släck-
vatten mm måste en nationell 
satsning göras. Denna satsning 
bör genomföras gemensamt av 
bland andra MSB, Arbetsmiljö-
verket och Naturvårdsverket.

Idag råder det oklarheter 
kring olika släckutrustningars 
effektivitet vid brand i bygg-
nad.”

MSB det är dags nu, svensk 
räddningstjänsten med fler be-
höver Er vägledning och kun-
skap.

Morgan PalMquist
Miljörestvärdeledare

Försäkringsbranschens  
Restvärderäddning

Nya släcksystem har ökat skumanvändning vid brandsläckning. Risken är överhängande att skummen innehåller perfluorerade ämnen vilket kan orsaka stora miljöska-
dor. Räddningstjänsten bör sluta använda skum tills man säkerställt att man inte orsakar miljöskada skriver Morgan Palmquist.

Morgan  
Palmquist
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Mindre räddningstjänst 
– vem bryr sig?
�� Säkerheten påverkas av 

nedlagda brandstationer. 
Värmlands Brandhistoris-
ka Klubb kartlade länets alla 
stationer och fann att antalet 
halverats. Från 76 i mitten av 
60-talet till 38 idag. Vid ett ge-
mensamt möte med brandbe-
fälsföreningen diskuterades 
effekterna.

Den lilla debatt  jag hör be-
rör oftast villor men där kan 
man lätt skapa ett bra skydd 
med brandvarnare och pul-
versläckare. Där gäller det att 
ta sig ut själv. En villabrand 
berör sällan andra hus. Men 
alla som bor och verkar i om-
råde med förlängd insatstid 
berörs. De som bor i flerfa-
miljshus drabbas eftersom 
den extra utrymningsvägen, 
när trappan är rökfylld, skul-
le varit räddningstjänstens 
stegar. Många tätbyggda små-
husområden från 1970-talet 
förutsatte, när de byggdes, en 
släckinsats inom viss tid. Av-
ståndet mellan husen var an-
passat till detta.

Alla boende ska ha  brand-
varnare. Den ger larm så ti-
digt att man ska hinna ta sig 

ut själv för en brand kan spri-
das så snabbt att det blir livs-
farligt långt innan räddnings-
tjänsten kommer komma.

Kårens insats  räddar ofta hu-
set vilket är nog så viktigt. Ett 
nytt bekymmer är när brand 
börjar hos äldre som har svårt 
att röra sig. Denna grupp bor 
numera kvar hemma. Proble-
met berör fler än de boende. 
Vid tillbud i skolor, vårdboen-
den, industrier, lantbruk, bu-
tiker etc ökar också riskerna 
för större skador när insatsti-
derna har förlängts. På dessa 
ställen kan stora värden och 
verksamhet räddas om rädd-
ningstjänsten kommer tidigt. 

Ju snabbare 
desto mer.

Börja de-
battera vem 
som ska kom-
pensera ned-
dragningar-
na. Ska det 
vara kom-

munen som sparar pengarna 
eller ägarna som får en ökad 
risk? Eller försäkringsbola-
gen via villkoren (t ex krä-
va brandvarnare och släcka-
re)? Men de kan kompensera 
sig med höjda premier. Eller 
kommer de boende att starta 
frivilliga kårer eller grupper 
som förr?

Ingen lägger självmant ut 
pengar på brandskydd för 
ingen tror att det ska börja 
brinna. Och då räcker det inte 
att kommunen är tydlig och 
förklarar de ökade riskerna. 
Man behöver också övervä-
ga att ställa krav på ett skä-
ligt brandskydd med stöd av 
Lagen om skydd mot olyckor 
och detta kan omfatta bygg-
nadstekniska krav.

Björn alBinson
Brandingenjör, Karlstad
ordförande i Värmlands  

brandhistoriska klubb

Börja debattera vem som ska kompensera neddragningarna inom räddningstjänsten. Kommu-
nen som sparar pengarna, ägarna som får en ökad risk eller försäkringsbolagen? skriver brandin-
genjören Björn Albinson.

Björn Albinson

Välkommen  
att tycka till!
�� Alla är lika välkomna att 

delta i debatten.
Det går bra att skriva under 

signatur, men vi behöver kon-
taktuppgifter för att vid behov 
kunna ta kontakt. Anonymite-
ten är grundlagsskyddad och 
uppgifterna stannar inom re-
daktionen.

E-post:
redaktionen@tjugofyra7.se

Postadress:

Min Åsikt, Tjugofyra7, 
L 255, 651 81 Karlstad.

Frågan om ersättning för 
kostnaderna för miljörädd-
ningsarbetet och sanering-
en i samband med oljeut-
släppet som nådde land i 
Kyrkesund 2011 har nått sin 
lösning. 

Svenska och danska sta-
ten ersätts med 105 miljo-
ner kronor.

��Oljeutsläppet skedde efter 
lastfartyget Golden Traders 
kollision 10 september 2011 
med fiskefartyget Vidar utan-
för Danmarks kust. Utsläp-
pet är det största i Sverige på 
många år och krävde ett inten-
sivt arbete med många fartyg, 
båtar och mycket personal. In-
satsen var arbetskrävande ef-
tersom området har stort mil-
jövärde och är svårtillgängligt.

De sammanlagda  kraven från 
svenska och danska myndig-
heter uppgick till cirka 176 mil-
joner kronor och fördelades 
enligt följande i svenska kro-
nor: Danska Værnsfælles Fors-
varskommando 2,5 miljoner, 
Kustbevakningen 31,3 miljo-
ner, MSB 139,5 miljoner och 
Försvarsmakten 2,8 miljoner.

Ett fartygs ägare, eller för-
säkringsbolag, har i fall som det 
här rätt att begränsa sitt kost-
nadsansvar enligt internatio-

nella konventioner. I just detta 
fall innebär det cirka 121 miljo-
ner kronor.

Förlikningen landade på 105 
miljoner kronor. MSBs jurist 
Peo Wikström är nöjd med för-
likningsresultatet. Alternativet 
hade varit en skadeståndspro-
cess som sannolikt tagit många 
år och med osäker utgång.

– Det är naturligtvis skönt 
att den här processen är över. 
Vi är mycket nöjda med resul-
tatet som uppnåtts tack vare 
ett gott samarbete med Kust-
bevakningen som drivit ersätt-
ningsfrågan, säger Per-Olof 
Wikström, myndighetsjurist 
vid MSB.

MSBs ersättningskrav på 
139,5 miljoner kronor har i hu-
vudsak gällt de belopp som sta-
ten har betalat ut till de drab-
bade kommunerna Tjörn och 
Orust för arbetet med sane-
ringen av stränderna.

Systemet ger kommunerna 
rätt till statlig ersättning först i 
efterhand vilket i det här fallet 
kritiserades av Tjörns kommun 
som tvingades ta lån för att kla-
ra saneringskostnaderna. MSB 
har inlett arbetet med att hitta 
ett nytt redovisningssystem för 
en effektivare handläggning av 
ersättningsärenden.

gunno ivansson

Ersättningen klar för 
oljeutsläppet på Tjörn

Insatsen kostade 
drygt 120 miljoner

Stationsdöden
”Börja debattera  vem 
som ska kompensera 
neddragningarna. Ska 
det vara kommunen 
som sparar pengarna 
eller ägarna som får 
en ökad risk?”
Björn Albinson, brandingenjör 

Insatsen vid skogsbranden i 
Västmanland kostade drygt 
120 miljoner kronor. Det står 
klart sedan MSB och länsty-
relsen är klar med alla er-
sättningsärenden.

��MSB har ett årligt anslag för 
kommunala räddningstjänst-
kostnader på drygt 21 miljo-
ner kronor. Eftersom det inte 
skulle förslå i det här fallet till-
sköt regeringen 250 miljoner 
kronor. Dessutom fick länssty-
relsen 110 miljoner kronor för 
andra kostnader som kommu-
nerna och länsstyrelsen haft el-
ler kommer att få och som har 
nära koppling till skogsbran-
den.

För att inte kommunerna 
ska behöva ligga ute med kost-
nader har länsstyrelsen i Väst-
manland och MSB snabbat på 
fakturahantering och annan 
administration

MSB har direkt betalat kost-

naderna för bland annat de in-
ternationella specialplanen, 
helikopterkostnader och kost-
nader för räddningsledningens 
inkvartering vid Ramnäs.

Så här har kostnaderna för-
delats:
Helikopter: 15,2 milj
Ramnäs: 3,8 milj
Internat. flyg: 5, 3 milj
Lst Västmanland (kostnader 
för enskilda): 36,9 milj
Drabbade kommuner: 17, 4 
milj
Hjälpande kommuner: 41,8 
milj
Totalt: 120, 4 milj kr

Sammanlagt har 88 kommu-
ner och räddningstjänstför-
bund beviljats ersättning.

Fotnot: Prognosen pekar på yt-
terligare 1-2 miljoner till länssty-
relsen för deras utbetalningar till 
enskilda.
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Jönköping
Hennes trygga röst är ett verktyg i 
arbetet med att möta människor i 
sorg och kaos. 
Men den svåra bussolyckan på E4 
var det som förändrade Andrea Hö-
benreichs liv.

– Utan olyckan skulle jag aldrig ha 
blivit brandman.

��Det är kraftiga snöbyar när Andrea 
Höbenreich beger sig söderut från 
Stockholm med Swebus Express den 22 
februari 2002. 

I högtalarsystemet försäkrar chauf-
fören att han ska ta passagerarna fram 
lugnt och stilla trots vädret och Andrea 
slumrar till med jackan bakom ryggen 
näst längst bak i bussen. 

Men vinden är stark, och när de når 
Mantorp på östgötaslätten blåser plöts-
ligt hela ekipaget av vägen ner i diket ut-
med E4. Andrea vaknar när bussen väl-
ter, åt det håll där hon sitter.

– Jag minns jord och snö, folk klev på 
mig och det skreks väldigt mycket. 

Hon är fastklämd bland stolsdynor 

och metall, med halva kroppen utanför 
bussen, och fryser så mycket att rädd-
ningspersonalens nackkrage upplevs 
som varm. 

Flera personer i bussen är skadade 
och en man framför henne har omkom-
mit. 

Det har gått tretton år  men minnesbil-
derna är starka. När Andrea bars ut till 
båren efter en dryg timme drog någon 
en gul filt över hennes skadade ansikte, 
för att skydda från fotograferna fick hon 
höra senare men på båren förstod hon 
inte varför.

– Jag tänkte att nu dog jag, det var 
hemskt. 

Men det finns också ljusglimtar från 
händelsen, som människorna som satt 
med henne när hon inte kunde komma 

loss. Och känslan hon upptäckte i bus-
sen, en förmåga att faktiskt kunna be-
hålla lugnet mitt i kaoset. 

– Jag tog lättare på saker och var mer 
egoistisk tidigare, om jag ska vara ärlig. 
Nu var jag så rädd som jag aldrig varit i 
hela mitt liv, men jag kände ett inre lugn 
och en styrka.

 Återhämtningen var lång  och krävde 
flera operationer. En dag damp det ner 
ett kuvert i brevlådan med information 
om den nya utbildningen SMO. Andrea 
som inte riktigt haft någon plan, be-
stämde sig och började plugga på Ro-
sersberg.

– Utan olyckan hade jag aldrig blivit 
brandman, jag skulle inte ens tänkt tan-
ken. Den gjorde att jag fattade hur jag 
fungerar i en kaotisk situation och hur 
jag kunde hantera mig själv i den. 

 Efter utbildningen fick Andrea jobb i 
Jönköping och hade varit i utrycknings-
verksamheten i åtta år när hon fick möj-
lighet att gå över till räddningstjänstens 
växande verksamhet kring trygghet och 

säkerhet som bland annat innehåller 
stöd och avlastning vid svåra händelser. 

En funktion som dras igång snabbt, 
ofta redan på olycksplatsen, och som 
exempelvis innebär att man åker hem 
till drabbade familjer eller till arbets-
platser. 

Andrea är ofta med,  tillsammans med 
andra från räddningstjänsten och från 
socialtjänsten i kommunens Posom-
grupp, och är beredd dygnet runt.

– Människor reagerar så olika, men 
det handlar om ”håll om och håll ut”. 
Man behöver inte säga så mycket. Ibland 
brukar jag föreslå att vi går ut i köket, gör 
lite kaffe och brer några smörgåsar.

Andrea funderar på om hennes mjuka 
norrländska dialekt är ett verktyg i mö-
tet med smålänningar i kris. Hennes er-
farenheter från bussolyckan är det defi-
nitivt.

– Att vara någons stöd mentalt är lika 
viktigt som att klippa loss någon från en 
buss.

JOHAN WANGSTRÖM

Olyckan styrde yrkesvalet
Andrea Höbenreich satt fastklämd efter en bussolycka. Hur hon hanterade det gav självinsikt och banade väg för yrkesvalet, att bli brandman. Foto: ANNA HÅLLAMS

Förstod inte
”Jag tänkte att  nu dog jag, 
det var hemskt.”
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