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FRIVILLIGA - EN VIKTIG HJÄLP PÅ OLYCKSPLATSER
I ett samverkansprojekt ”Förstärkt medmänniska” mellan 
Räddningstjänsten i Medelpad och byar dit räddningstjänsten 
har svårt att nå i tid vid ett larm kan frivilliga dras via SMS 
från SOS Alarm för att göra en förstainsats. Utbildning ges via 
Räddningstjänsten och CARER-forskare har följt projektet 
under en längre tid. Forskarna fokuserade både på larmning, 
på vilka förutsättningar som krävs för att frivilliga ska kunna 
vara en resurs och ansvarsfrågor. 

Alla inblandade uppfattar projektet positivt. Det upplevs öka 
tryggheten i de deltagande byarna och ses som ett viktigt 
komplement vid räddning och respons där tiden ofta är mycket 
viktig. För bra resultat krävs att de frivilliga får utbildning och 
kontinuerlig övning. Det måste också vara tydligt vem som 
gör vad och att det finns ett rättligt skydd och försäkringar för 
frivilliga.

Läs mer i rapporterna 16 och 17 som ni finner på vår hemsida.

Övning TYKO
CARER forskare medverkade i KMCs 
uppdrag från Socialstyrelsen med att planera, 
genomföra och utvärdera ”Hälso- och 
sjukvårdens förmåga att hantera en allvarlig 
händelse med många skadade”-

Erfarenheter och lärdomar från Övning TYKO 
2016

MHF finansierar en tvåårig studie
Motormännens helnykerhetsorganisation, 
MHF, finansierar en tvåårig studie 
som bl.a. har koppling till arbetet med 
polisens ledningscentraler och polisens 
responsförmåga. Syftet med studien är 
att på ett strukturerat sätt kan fånga 
upp olika aspekter gällande hur polisens 
trafiksäkerhetsarbete fungerar i polisen nya 
organisation och ge viktiga input till aktörer 
som värnar om trafiksäkerhet som kan 
används av dessa i samhällsdebatten för att 
öka förutsättningar att minska antal döda och 
skadade i trafiken.

NY FORSKNING

Torsdagen den 26 januari anordnar CARER en konferensdag. Ett möte mellan forskare 
och praktiker kring framtidens skadeplats. Forskningsreslutat och pågående forskning 
inom programmet kommer att presenteras och kopplas till diskussioner om forsknings 
och utvecklingsbehov. 

Keynotespeaker är Dr. William “Deak” Helton, George Mason University, USA som 
kommer att resonera om hur ett samhälle kan organisera sig för att hantera en större 
kris.

För att ta del av hela programmet samt anmälan, besök www.liu.se/forskning/carer

NYA STYRELSELEDAMÖTER
CARER hälsar Cecilia Uneram, brandingenjör 
och utvecklare vid Brandskyddsföreningen 
och Eleonor Storm, brandingenjör och 
handläggare vid MSB  välkomna som nya 
styrelseledamöter i styrelsen vid Centrum för 
forskning inom respons- och räddningssystem.

CARER forskare i 
brandskyddsföreningens styrelse
Rebecca Stenberg, universitetslektor 
i Företagsekonomi och aktiv forskare 
inom CARER, har valts in som ledamot i 
Brandskyddsföreningens styrelse. “Det ska bli 
en spännande utmaning och ett roligt uppdrag 
utifrån vår verksamhet i CARER” säger 
Rebecca.
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Student nyttiggör CARERs forskning
Under sex sommarveckor anordnade 
Linköpings universitet tillsammans med LIU 
Innovation sommarmatchen,ett spännande 
sommarjobb där studenter och forskare fick 
nyttigöra kunskap tillsammans. Studenten 
Oskar Linger har genom sommarmatchen 
kartlagt CARERs forskningsresultat, beskrivit 
behovet hos potentiella användare och 
identifierat forskning som lätt kan nyttiggöras.
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Tjänsteman i beredskap: TiB
KMC genomför på uppdrag av MSB 
en studie inom ramen för programmet 
”Effektiva räddningsinsatser på framtidens 
skadeplats”. Med ledning av förändringar 
i vår omvärld hade denna studie i syfte att 
undersöka samhällstrender med fokus på 
skadehändelser, allvarliga händelser (SOSFS 
2013:22) och övriga incidenter vilka påverkar 
vakthavande personal (särskilt Tjänsteman i 
beredskap: TiB) inom, främst, Regioner och 
landsting.

Prognostisering av blåljusuppdrag
I samarbete med och finansierat av SOS Alarm 
via TUCAP så är syftet med detta projekt att 
hitta bra prognosmodeller för när och var 
blåljusuppdrag kan förväntas hända.

Smart and Safe Emergency Route(s) 
in Urban Smart City
Denna studie är en delstudie inom ramen 
för Framtidens skadeplats med fokus på hur 
trafikhinder kan göras blåljusvänliga, speciellt 
genom telekommunikation. 
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MSB INFORMERAR
Utbildningsmaterial till Gemensamma 
grunder för samverkan och ledning
Det finns nu ett modulbaserat 
utbildningsmaterial inom Gemensamma 
grunder för samverkan och ledning. Det 
finns fyra moduler helt klara och ytterligare 
fyra moduler kommer innan årsskiftet. Varje 
modul består av en lärarhandledning med 
uppskattad tidsåtgång, förslag på upplägg 

och färdiga diskussionsfrågor - men med 
möjlighet att justera utifrån egna önskemål. 
Till varje modul finns även en färdig 
Powerpointpresentation. På länken nedan kan 
du även ta del av litteratur inom området, t.ex. 
boken ”Lägesbilder – Att skapa och analysera 
lägesbilder vid samhällsstörningar”.

PÅ GÅNG
Forskare på BRAND
Vid vårens BRAND-konferens i Linköping 
den 16-18 maj kommer CARER-forskare 
att medverka i en forskarkiosk och andra 
programinslag.

Nätverksträff för forskare
Forskare inom ledning och samverkan inom 
risk, säkerhet och samhällsrespons träffas den 
16 maj i Linköping.

Samverkansseminariet 2017 
Samverkanseminariet 2017 kommer att 
gå av stapeln 23-24 maj på MSB Revinge. 
Detta är en mötesplats för teori och praktik 
inom området samverkan och ledning 
vid samhällsstörningar. Ambitionen med 
seminariet är att spegla det mest aktuella inom 
området och ge en möjlighet att nätverka. 
Programmet är ännu inte helt klart och vill 
du bidra genom att till exempel presentera 
erfarenheter, projekt eller aktuell forskning 
är du varmt välkomna att höra av dig på 
kpledning@msb.se 

— Till anmälan och mer information

Följ CARER på YouTube
På CARER YouTube kanal hittar du senaste 
föreläsningar och presentationer.

— Till YouTube

Anmäl dig till CARERs e-postlista 
för regelbundna uppdateringar om 

vår verksamhet

Följ oss på twitter: @liu_carer

Läs mer på vår hemsida 
http://liu.se/forskning/carer
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