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Om CARER
Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, är ett samarbete mellan
Linköpings universitet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB). Centrat bedriver
forskning och utbildning som behandlar samhällets responsförmåga vid olyckor. Detta inkluderar allt
från vardagsolyckor till extraordinära händelser på såväl lokal som nationell nivå och global nivå. Då
verksamheten är mång- och tvärvetenskaplig samlas här många discipliner, olika kompetenser och
intressen1.
Detta arbete skrivs inom ramen för forskningsprogrammet Effektiva räddningsinsatser på
framtidens skadeplats. I detta program genomlyses skadeplatsen från olika perspektiv och relevanta
discipliner och kunskapsområden som ekonomi och organisation, informatik, datavetenskap, logistik,
kognitionsvetenskap, katastrofmedicin, traumatologi, juridik, statsvetenskap och genusvetenskap.
Forskarna arbetar tillsammans med räddningstjänst, ambulanssjukvård, relevanta myndigheter,
frivilligorganisationer och civila volontärer och skapar en testbädd där olika tekniker, metoder och
sätt att organisera räddningsinsatser utvärderas. Resultat kan sedan direkt nyttiggöras, exempelvis i
form av övningar, kurser eller kommersiella produkter 2.

Syfte
Detta dokument syftar till att inom ramen av programmets arbetspaket nummer två - nya aktörer
och organisationsformer - tydligt sammanställa de forskningsresultat som forskare inom CARER
tidigare publicerat. Dokumentet syftar dessutom till att konceptualisera och kondensera dessa
forskningsresultat så att de kan nyttjas av övriga arbetspaket inom ramen för forskningsprogrammet.
Samtligt material som återges och refereras kan hittas i sin helhet i form av vetenskapliga
publikationer och rapporter publicerade genom CARER. Dokumentet kan vara av intresse för externa
aktörer som arbetar med nya sätt att organisera respons men är främst ett internt arbetsdokument
för CARER, för användning exempelvis i form av föreläsningsmaterial och underlag för övriga
arbetspaket inom programmet.

Disposition
Detta dokument inleds med att kort förmedla den lägesbild som studier visar angående
räddningstjänstens förmåga att trygga säkerheten för invånare t.ex. på landsbygd och glesbygd.
Samverkan presenteras sedan som en effektiv åtgärd i rådande situation vilket innebär att nya
aktörer involveras som resurser för den traditionella räddningstjänsten. Dessa nya aktörers uppdrag
är främst att agera försainsatsaktör vid utlarmning på olika typer av olyckor. Sedan görs en
presentation av vilka dessa nya aktörer kan vara, vilka förutsättningar, samt vilka behov dessa har. I
detta dokument separeras tydligt semiprofessionella aktörer från frivilliga civila.
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Introduktion – räddningstjänst, samverkan och alarmeringssystem
Initialt så är det fördelaktigt att förmedla den lägesbild som studier inom området visar att den
kommunala räddningstjänsten och andra responsorganisationer befinner sig i. Eftersom att Sverige
påverkas av en hastig avfolkning från skärgård och landsbygd så står flertalet kommuner inför
utmaningar som slutligen påverkar den upplevda tryggheten för dess invånare. Kommunala
räddningsorganisationer saknar exempelvis ekonomiska medel för att säkerställa att resurser finns
för att skapa en rimlig trygghetssituation i landsbygd och glesbygd likvärdig den i exempelvis
centralorter. Utöver denna utveckling så pågår sedan en tid tillbaka en ökad betoning på
kostnadseffektivitet – inspirerat av Lean och New Public Management. Den traditionella
räddningstjänstens lägesbild visar på ett behov av nya organisations – och samverkansformer, både i
glesbygd och i städer3.

Samverkansformer
Studien Samverkansformer för räddning och respons, exempel och förslag menar på att samverkan är
ett selektivt organisationsverktyg vilket innebär att det gäller att välja rätt samverkansform beroende
på ändamål. Forskare inom CARER har bland annat presenterat fyra fallstudier som belyser olika
samverkansformer som bedöms vara– eller ha potential att bli- mycket framgångsrika. En samlad
analys av dessa har resulterat i tre olika förslag för respektive ändamål; regional samordning mellan
myndigheter, lokal varaktig samverkan, och gränsöverskridande ad hoc-samverkan.
Regional/nationell myndighetsamordning
Regional myndighetsamordning fokuserar endast på samverkan mellan befintliga myndigheter
och/eller offentliga aktörer. Samverkan innebär här en integrering av respektive policy-system på en
administrativ nivå för områden som exempelvis krisberedskap, äldrevård eller brottsförebyggning.
Resultatet av samverkan ska kunna utgöra en generell struktur för gemensamma insatser, optimalt
inom hela landet.
Lokal integrativ samverkan
Detta är urtypen av utveckling för varaktig trygghet och säkerhet med utgångspunkten att den
billigaste olyckan är den som ej inträffar. Det preventiva syftet får en praktisk gestaltning i form av
att trygghets- och säkerhetsdimensioner integreras i all kommunal verksamhet – istället för att vara
en egen verksamhet. Eftersom att syftet är att delegera uppgifter och lösa problem med hjälp av
kommunen så införs ett system där kommunansvariga samverkar med – och mellan – lokala
välutvecklade verksamheter. Potentiella informationstekniska stöd omfattar här exempelvis
gemensamma IT-plattformar för delning av information och dokument, databaser för digital lagring
samt sociala medier för dialog med allmänheten.
Gränsöverskridande ad hoc-samverkan
När en situation är i behov av en multidisciplinär insats är gränsöverskridande ad hoc-samverkan
fördelaktigt att implementera. Det innebär att resurser som vanligtvis är svåråtkomliga, få till antalet
eller kräver speciell kompetens för en enklare implementering i insatsen - genom att involvera en
bred skara samhällssektorer. Detta kan med fördel genomföras med hjälp utav semiprofessionella
och frivilliga genom att – likt lokal integrativ samverkan – använda IT-plattformar för exempelvis
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beslutsstödsystem, geografiska informationssystem, gemensamma lägesbilder och digitala
ledningsbord m.m.4

Informationsflödet i alarmeringssystem
Ju mer olikartade aktörer, ju viktigare och svårare blir koordineringen av en insats. I praktiken så
samverkar en rad olika system vilka integrerar med varandra vilket innebär att larmoperatören får en
allt viktigare roll. Informationen som processas av dessa system påverkar stora delar av
räddningsinsatsen och därmed också resultatet av denna. Givet att alarmeringssystemens tekniska
infrastruktur är fullt fungerande och utvecklas kontinuerligt, så finns det ytterligare åtgärder och
information att tillägga för en effektivare räddningsinsats. Alarmeringen kan med hjälp av dagens
teknik, så som appar och SMS-listor nå ut till fler aktörer än tidigare, exempelvis till
förstainsatsaktörer vilket utvecklas längre fram i dokumentet. Potentialen för utveckling och
anpassning av dagens alarmeringssystem för en bredare användargrupp är mycket goda. Dock är det
av stor vikt att en eventuell utveckling sker med en stark inklusion av professionella
räddningsaktörerna för att säkerställa den organisatoriska säkerheten inom räddningsinsatserna 5.
En åtgärd för att förbättra själva räddningsinsatsen när väl räddningsaktörer anlänt till skadeplatsen
är att uppdatera informationsinsamlingen i samband med inrapporteringen av vardagsolyckor. Med
detta avses den standardiserade information som samlas in genom IT-systemen Zenith, RAKEL och
Core. Till skillnad från exempelvis det amerikanska eller det brittiska responssystemet består det
svenska responssystemet av flera interagerande system. Zenith är det system som SOS-alarms
larmoperatörer arbetar i när ett larm inkommer, informationen delas sedan med den kommunala
räddningstjänsten. Räddningstjänsten använder i sin tur IT-systemet RAKEL för kommunikation med
räddningsstationen. Efter avslutad insats så skrivs en rapport av räddningsledaren vilket sparas i Core
för arkivering. I forskningsresultaten belyses även avsaknaden av information – främst i Zenith –
angående kön, ålder, etnicitet och eventuella handikapp. Detta kan främst bero på två orsaker;
antingen så anses denna information irrelevant eller så bedöms det viktigare att snabbt vara på plats
än att vara informerad om skadade på platsen. Denna information anses vara av intresse på grund av
att dessa faktorer har potential att påverka dels olyckorna i sig och dels även räddningsinsatserna.
Evakueringen av exempelvis blinda eller rullstolsbundna individer resulterar i en mångdubbling av
tidsåtgången. Urbana bränder sker ofta i socio-ekonomiskt utsatta områden, exempelvis förorter.
Vital information angående skadade offer och geografisk positionering av skadeplats kan underlättas
genom samverkan av lokala förstainsatsaktörer67.

Förstainsatsaktörer
En allt vanligare organisationsform är inkluderandet av nya resurserformer för att komplettera de
professionella yrkesgrupperna. Dessa resursformer kan vara semiprofessionella och civila volontärer.
Semiprofessionella är aktörer som är professionellt verksamma på ideell basis på samhällsuppdrag
4
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och kan ingå som primär eller avtalad resurs i räddningssystemet. De har specialutbildning för
uppdraget som i vissa fall kan vara skyddat av certifiering eller auktorisation. Exempel på sådana kan
vara Svenska Sjöräddningssällskapet, Svenska Klätterförbundets klätterinstruktörer eller Frivilliga
Flygkåren. De två senare verksamheterna kräver certifikat och auktorisation som kräver förnyelse.
CARER:s fokus på nya förstainsatsaktörer initierades år 2010 genom deltagande i ett pilotprojekt vars
mål var att bryta ny mark för effektivisering av respons och räddningssystem. Pilotstudien utfördes i
samarbete med Svenska Klätterförbundet och bevakningsföretaget Larm Assistans Sverige AB.
Nedanför presenteras dessa som två konkreta exempel på frivilliga respektive semiprofessionella
förstainsatsaktörers roll i praktiken.
Svenska Klätterförbundet
Specialistkompetens
Svenska Klätterförbundet (SKF), en ideell organisation för klätterklubbar, involverades när den
kommunala räddningstjänsten ej var förmögen att utföra räddningsinsatser vid samtliga tillfällen på
grund av otillgänglig terräng. Detta innebär i praktiken att klättrare deltagit i räddningsaktioner för
att understödja den kommunala räddningstjänsten.
Larm Assistans Sverige AB
Kvalificerad allmänhet
Väktare från Larm Assistans Sverige AB arbetade delvis utifrån ett samverkansavtal med
Söderköpings Räddningstjänst som innebar att biträda och assistera räddningsstyrkorna på frivillig
basis i mån av tid och möjlighet mot ersättning. Väktarna fick endast påbörja dessa IVPR-insatser(I
väntan på räddningstjänst) om de bedömdes vara hanterbara - exempelvis öppna och göra
skadeplatser tillgängliga, utföra första hjälpen, begränsa eld med brandsläckare eller att hjälpa
nödställd i vatten med räddningslina och boj 8.
Med en grundläggande förståelse för- och praktiska exempel på förstainsatsaktörer så är det tydligt
att olika förstainsatsaktörer har olika förmågor och kapacitet gällande implementering i en
räddningsinsats. Lika centralt är även att se till deras behov gällande exempelvis utbildning, material
och juridiska förutsättningar. Nedan presenteras den analysmodell – det ramverk - som framtagits
för att framställa förstainsatsaktörernas behov och förutsättningar för effektiv samverkan.

Nya förstainsatsaktörer och identifiering av aktörsbehov
Implementeringen av nya aktörer i räddningsarbetet kräver att nya informationssystem, styrverktyg
och behovsanalyser utvecklas för att på ett effektivt sätt involvera dessa nya resurser i
verksamheten. Forskare inom CARER har därför utvecklat ett ramverk vars syfte är att hjälpa både
teoretiker och praktiker med analysen kring dessa med ett extra fokus på informationssystem. Detta
ramverk - som presenteras nedan - har använts med goda resultat för behovsanalys – för
tvärsektoriell samverkan/semi-professionella i Nyköping, volontärer i Medelpad samt
räddningsaktörer i Jämtland genom Trygghetens Hus9.
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Ramverk för aktörsanalys - ACERS
Ramverket har fått namnet ACERS (actor-centred emergency response systems) och delas upp i fem
huvudområden vilka tillsammans skapar en tydlig bild av aktörens behovssituation. Huvudområden
som analyseras är aktör, ansvarsområde, teknologi, organisationsstruktur och omgivning/kontext,
inom samtliga områden finns underkategorier vilka syftar till att skapa tydligare svar och därmed en
tydligare helhetsanalys.

Enligt studiens generella principer för implementering av ACERS så syftar ramverket till att vara ett
verktyg i skapandet av nya samarbetsformer genom att lyfta fram viktiga aspekter från tidigare
nämnda områden. Analysen bör genomföras med aktören i centrum men områdesfokus kan givetvis
skifta beroende på kontext och syfte1011.
Resultat av ACERS
Ramverket har använts av forskare inom CARER i olika projekt där flertalet semiprofessionella
yrkesgrupper samt frivilliga deltagit. Resultaten av dessa analyser gör det tydligt att olika
yrkesgrupper har olika förutsättningar och behov för en effektiv inkludering i räddningsinsatser.
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Nedan presenteras resultaten från analyser gjorda med ACER-ramverket där olika yrkesgruppers
samt frivilligas bedömda kapacitet, förutsättningar och behov tydliggörs1213.

Förutsättningar för implementering av semiprofessionella och deras behov
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Uppdragsbeskrivning
De semiprofessionella grupper som studerats har ej visat sig vara homogena gällande
kapacitet vilket innebär att uppdragsbeskrivningarna för var grupp kan se olika ut. Att en
tydlig uppdragsbeskrivning finns är dock centralt för att samverkan ska fungera. Varje aktör
behöver veta dels vad den ska göra på skadeplatsen och dels vad den inte ska göra för att
inte riskera att hämma exempelvis räddningstjänsten eller insatsen överlag. Det måste
säkerställas att de semiprofessionella har en tydlig bild av vilka förväntningar,
ansvarsområden och insatsmoment som förväntas av dem, på det sättet minskar dessutom
eventuella emotionella hinder så som osäkerhet eller rädsla för att agera. Adderandet av
dessa uppdrag i det vanliga arbetet underlättas om den semiprofessionella redan är
kontrakterad av kommunen då det går att utöka tjänstebeskrivningen.
Utbildning och övning
Utifrån uppdragsbeskrivningen så finns ett stort behov av att utbilda de semiprofessionella
för att säkerställa samtligas säkerhet på skadeplatsen. Semiprofessionella som exempelvis
väktare vars grundläggande utbildning inom brandsläckning och första hjälpen genom
tjänsten har möjligtvis en kortare utbildningsfas än exempelvis fastighetsskötare.
Gemensamt för samtliga semiprofessionella är dock att de anser att ytterligare utbildning
och kontinuerlig övning är av stor vikt för en lyckad insats på den framtida
skadeplatsen.Utbildning och fördjupad kunskap gällande trafikregler för att agera korrekt vid
en skadeplats, hur hantera chockade människor och kunskap om hantering av larmsystemet
är exempel på utbildningsområden. Det behövs även finnas möjlighet för de
semiprofessionella att få stöd efter en insats för att bearbeta eventuella händelser som
resulterat i psykisk ohälsa, exempelvis trauma.
Tekniska lösningar
Många av de tekniska lösningarna bygger på nyttjandet av resurser som de
semiprofessionella redan använder i tjänsten, exempelvis tjänstebilar, mobiltelefoner och
annan kommunikationsutrustning. Det är önskvärt att integrera ytterligare larmhantering i
redan aktiv teknik som används av yrkesgrupperna. Det bör dock finnas ett par
grundläggande funktioner i vald IT-lösning; kommunikation med larmcentralen, kort men
tydlig information om skadeplatsen, kvittering av larm och information om vilka
semiprofessionella som befinner sig på skadeplatsen är samtliga centrala funktioner.
Material
Utöver material som kommunikationsutrustning och transportmedel så behöver
semiprofessionella förstainsatsaktörer ha tillgång till ett grundläggande första hjälpen kit,

Andersson Granberg, T. et al. Using semi-professionals in emergency response, 2016. Community
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brandsläckare och hjärtstartare. Ytterligare material kan tillkomma beroende på
uppdragsbeskrivning.
Juridik och försäkring
Studier visar ej på några specifika juridiska behov, dock behövs en samverkansstruktur vara
förenlig med lagen om skydd mot olyckor(LSO 2003:778). Lägesbilden behöver dock studeras
mer utförligt och de semiprofessionellas etiska åtaganden, vad de får samt inte får göra och
sekretess gällande larminformation är samtliga relevanta utgångspunkter för ytterligare
studier. Studier behövs även utföras på vad som riskerar att ske om något skulle inträffa på
skadeplatsen, exempelvis att den semiprofessionelle förvärrar situationen och en rättstvist
uppstår. Baserat på dessa reultat bör sedan omfattande avtal utformas gällande
uppdragsbeskrivning och juridiskt skydd
Ekonomiskt stöd
Samverkansformen utgår från att integrera ytterligare larmhantering i de semiprofessionellas
vardagliga arbete genom uppdaterade tjänstebeskrivningar. Studien har ej presenterat några
förslag gällande ekonomisk ersättning för kvitterade larm.

En summativ bedömning av ACER-analysen av visar att utbildning, övningar och träning av
semiprofessionella är av stor vikt för en effektiv inkludering i räddningsinsatser som
förstainsatsaktörer. Oftast - bortsett från hemtjänsten – så är det möjligt att avbryta den aktuella
arbetsuppgiften för rycka ut på ett larm, för utryckning flertalet gånger per dag behövs dock extra
resurser sättas in i respektive verksamhet för att täcka upp. Att de aktörer som ej uppfyller fullgod
kompentens för att hantera utryckningar på larm utbildas och tränas är centralt för att samarbetet
ska fungera. För yrkesgrupper som är anställda eller kontrakterade av kommunen så är det relativt
enkelt att inkludera larmrespons som arbetsuppgift1415. Slutligen presenteras en skildring av de olika
tjänstegrupperingar av semiprofessionella nedan.
Dagtidsanställda inom brand- och räddningstjänst
Denna yrkesgrupp visade sig ha stor potential i att involvera i räddningsinsatser, något som ej ingick i
deras aktuella arbetsuppgifter. Dessa utförde i nuläget istället administrativa uppgifter, besiktningar
och utbildningsmoment. Många hade relevanta bakgrunder som brandmän eller brandingenjörer
samtidigt som delar av yrkeskåren har hög mobilitet i arbetet gjorde att de bedöms vara en lämplig
förstainsatsaktör. Yrkesgruppen är anställda av kommunen vilket underlättar en implementering av
nya arbetsuppgifter.
Hemtjänstpersonal
Denna yrkesgrupp är många till antalet och finns under dagtid väl utspridda inom t.ex. en kommun.
Deras arbetsmetoder inkluderar redan utryckning på larm inom äldrevården med en grundläggande
utbildning inom sjukvårdsmoment och brandsläckning. Ett stort hinder i inkluderingen av
hemtjänstpersonalen i räddningsinsatser är den stora arbetsbörda som hemtjänstpersonal förhåller
sig till, det är svårt att lämna den vanliga rutinen för att åka ut på ett externt larm.

14
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Fastighetsskötare
Denna yrkesgrupp har stor kunskap om- och tillgång till de lokala byggnaderna och arbetar med hög
grad av mobilitet via bil samt kommunikation via mobiltelefon. Fastighetsskötare bedöms ha relativt
lätt att avbryta ett pågående arbetsmoment för att rycka ut och delta i en räddningsinsats. Det finns
dock ett utbildningsbehov inom brandsläckning och sjukvårdsmoment för att dels effektivisera
yrkesgruppen i insatser men även för öka säkerheten för samtliga inblandade. Yrkesgruppen arbetar
enligt avtal med kommunen vilket underlättar en implementering av nya arbetsuppgifter.
Väktare
Denna yrkesgrupp är vana med att rycka ut på larm i sin traditionella tjänstutföring och har även hög
grad av mobilitet. De väktare som analyserades i denna studie hade grundläggande utbildning inom
brandsläckning och första hjälpen. Yrkesgruppen arbetar enligt avtal med kommunen vilket
underlättar en implementering av nya arbetsuppgifter16.

En krona investerad – åtta kronor i praktiskt värde
Är då en implementering av semiprofessionella ekonomiskt försvarbart? Forskare inom CARER har
undersökt detta genom att kvantifiera data hämtad från samarbeten i Söderköping, Södertälje,
Botkyrka och Öckerö. Dessa samarbeten involverande väktare samt hemtjänstpersonal i brand-och
räddningsinsatser för att minska responstiden, assistera brand- och räddningstjänst, arbeta
förbyggande och bidra med medicinsk expertis. En så kallad cost-benefit analys gjordes där
kostnaden ställdes mot nyttan, med i uträkningarna fanns variabler som kostnader för utbildning,
materiel och generella operativa kostnader. Dessa kostnader ställdes mot nyttan av snabbare
responstid, förebyggande arbete etc. Resultatet visar att implementeringen av väktare i brand- och
räddningsinsatser har möjlighet att ge varje investerad krona ett praktiskt värde av åtta kronor. En
del av den förväntade nyttan är starkt kvalitativ vilket försvårat ett renodlat kvantitativt resultat.
Nedanför presenteras en rad illustrerande exempel på när samarbetet bedöms vara
kostnadseffektivt. Samarbetet bedöms vara kostnadseffektivt om väktare uppnår följande kriterier
med förutsättningen att de kan utföra värdefulla insatser på platsen:




De anländer en minut innan brand- och räddningstjänst vid en brand i en byggnad – en gång
per år.
De anländer 30 sekunder före brand- och räddningstjänst vid en drunkningsolycka – en gång
per år.
De anländer fem minuter före brand- och räddningstjänst vid en brand som ej är i en
byggnad – fyra gånger per år.

Enligt den sammanställda datan gällande responstider så utgör dessa kriterier ingen större utmaning.
I 34 av 60 fall så anlände väktare innan brand- och räddningstjänst och i 31 av dessa 34 fall så var
marginalen längre än en minut.
Gällande exempel för hemtjänstpersonal så beräknandes värdet också på varje responsminut vilket
slutligen formulerades som följande kriterier med förutsättningen att de kan utföra värdefulla
insatser på platsen:
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Hemtjänstpersonal anländer fem minuter innan traditionell akutvård vid tio tillfällen per år,
eller
en minut innan traditionell akutvård vid 50 tillfällen per år.

Resultat gällande hemtjänsten så saknas det kostnadsuppgifter för exempelvis administration vilket
försvårade studien. Mätning av responstid behövs utföras i större skala då endast tre utryckningar
gjordes, samtliga gånger anlände hemtjänsten efter räddningstjänsten. Generellt finns ett behov av
ytterligare insamling och kvantifiering av data för att kunna skapa ett allmängiltigt resultat för
kostnadseffektiviteten. Framtida forskningsresultat kommer dessutom ha stor nytta av ytterligare
forskning kring kvantifieringsmetoder för kvalitativa värden. Studien har dock tydliggjort att
användningsområdet för cost-benefit analyser för framtida studier är stort 17.

Frivilliga civila
Trygghetshöjande åtgärder för landsbygden
År 2010 så fick CARER ett uppdrag att inventera vilka behov och resurser som existerar för ökad
säkerhet och trygghet på lands‐ och glesbygd, samt undersöka vilka andra projekt och initiativ som
föregått detta, nationellt och internationellt. Uppdraget kom från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) som i sin tur hade fått i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet för skydd
mot olyckor. CARER:s projekt, som gjordes inom ramen för regeringsuppdraget, benämndes
Trygghetshöjande åtgärder för landsbygden (TÅLA).
Resultatet av studien visar en situation där många byar på landsbygden ej uppnår den kritiska
befolkningsmängd som behövs för att upprätthålla ett fungerande välfärdssystem. I praktiken så har
detta, enligt en respondent från Pensionärernas riksorganisation (PRO), lett till ett parallellt
välfärdssystem där den individen vid bäst hälsa har störst ansvar i byn. Den upplevda tryggheten
baseras mer på lokal samverkan inom byn än på den traditionella blåljuspersonalens förmåga.
Invånarna visade dock en god medvetenhet gällande vilka förväntningar som kan ställas på
exempelvis polis och ambulans gällande utryckningstider och lokalkännedom. Kontentan är att
landsbygden har samma behov av trygghet som alla andra men har andra lösningar när det
traditionella välfärdssamhället ej uppnår önskade resultat – till en viss gräns. TÅLA-projektet visade
på en större olycksfrekvens per capita gällande exempelvis utvecklade bränder , trafikolyckor och
sjukvårdsdygn– detta är ett kvantitativt argument för att yrka på mer resurser och pekar på ett
faktiskt behov. Sammanfattningsvis så argumenterar studien för att ett möjliggörande av en symbios
mellan traditionella blåljusorganisationer och lokala trygghetsstrukturer är viktig. I praktiken så
innebär detta att de befintliga strukturer som existerar bland såväl boende som olika organisationer
bör använda för att på bästa sätt kunna dra nytta av den lokala kunskap, de resurser och det
engagemang som existerar18.
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Frivilliga som förstainsatsaktörer
Svensk räddningstjänst har utöver semiprofessionella även involverat frivilliga civila
förstainsatsaktörer, detta går att beskriva som en praktisk utveckling av det teoretiska begreppet wegovernment vilket simplifierat innebär att otraditionella aktörer alltmer involveras i
myndighetsutövande och utför tjänster för övriga samhällsmedborgare. Ett större projekt vid namn
Förstärkt Medmänniska initierades av räddningstjänsten i Medelpad där frivilliga involverats i
räddningsinsatser– och där CARER:s forskare sedan studerat projekt ur olika perspektiv under drygt
ett år . Detta projekt var dessutom en naturlig utveckling av tidigare och parallella–projekt angående
dynamisk- räddningstjänst och resurshantering (DYRK19 samt DRH20). Räddningstjänsten i Sundsvall
utbildade frivilliga civila boendes i byar där avstånd och därmed responstid för traditionell
räddningstjänst och ambulanssjukvård varit problematisk. De cirka 150 stycken deltagarna var
boende i sex byar inom tre kommuner.

Karta över landskapet Medelpad21
De frivilliga utbildades inom grundläggande HLR, första hjälpen och brandsläckning för att kunna
agera som förstainsatsaktörer och understödja räddningstjänsten. Utlarmning skedde genom SMSlistor på SOS Alarm. I en relaterad övning inom ramen för CARER studien utrustades dessutom vissa
av de frivilliga med Rakelterminaler för mer exakt positionering. Larmet som inkom var en simulerad
singelolycka och väl på plats så observerades de frivilligas ageranden vilket även spelades in med ljud
och video. Övningen analyserades direkt efter avslutande genom en så kallad ”after action review”
och deltagare samt observatörer utvärderade tillsammans händelsen i efterhand. Tillsammans med
intervjuer, future workshop och ovan förklarad övning med ”after action review” så presenterade
CARER:s forskare en sammanfattande studie vid namn Integration av frivilliga aktörer i dynamisk
resurshantering vid räddningsinsatser 22.
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Förutsättningar för implementering av frivilliga och deras behov
De slutsatser och rekommendationer som sammanställdes presenteras nedan i punktform, dessa
behov delas även i viss utsträckning av semiprofessionella förstainsatsaktörer.










23

Uppdragsbekrivning
För att de nya förstainsatsaktörerna ska involveras på ett säkert och effektivt sätt så behövs
en uppdragsbeskrivning göras vilket syftar på tydliggöra varje aktörs uppdrag under en
räddningsinsats samt vilka insatser som ska påbörjas(vilka olyckor de frivilliga ska larmas ut
på). Detta behövs klargöras för allas säkerhet samt för att insatsen ska kunna genomföras på
ett så effektivt sätt som möjligt. En uppdragsbeskrivning syftar dels till att säkerställa att
aktörerna vet vad deras uppgift är och dels vilka moment dessa ej ska utföra, på så sätt
undviks att aktörerna är i vägen för varandra.
Utbildning och övning
Utbildning av frivilliga förstainsatsaktörer är absolut vitalt för att en effektiv implementering
av dessa resurser ska kunna göras i en insats. Kontinuerlig utbildning inom exempelvis hjärtoch lungräddning samt brandsläckning är nödvändigt. Praktiska övningar– gärna tillsammans
med räddningstjänsten- bidrar till en ökad säkerhet och höjer förmågan att agera snabbt och
korrekt. De frivilliga behöver dessutom en tydlig kanal för tvåvägskommunikation med
räddningstjänsten gällande återkoppling och feedback efter olika händelser.
Tekniska lösningar
Implementeringen av frivilliga förstainsatsaktörer kommer att stödjas av tekniska lösningar
vilket gör att en säker, tillförlitlig och tydlig teknisk lösning är vital. Tekniken kommer att
behövas utvecklas för att presentera en mer precis geografisk placering, fördelaktig genom
mobilens inbyggda GPS. Detta gör att utlarmningen blir mer effektiv i den mening att larmet
går ut till rätt personer som befinner sig inom önskad radie. En grundläggande förutsättning
för en effektiv implementering av frivilliga civila är tillgången till IT-system för utlarmning,
GPS-positionering, information och kommunikation. Detta ger också räddningstjänsten en
bild av hur många frivilliga som åker på ett larm då en kvittensmöjlighet bör finnas– samt en
återkallningsfunktion. Med hjälp av smartphones blir dessa kriterier relativt lätta att uppfylla
med hjälp av app-utveckling, denna app bör även innefatta notifieringar, navigationshjälp,
översikt av vilka som besvarat larmet, checklistor, kontaktuppgifter samt en
utvärderingsfunktion23.
Material
Frivilliga förstainsatsaktörer behöver tillgång till basal och praktiskt utrustning. Detta
innefattar hjärtstartare, första hjälpen-material, reflexvästar, filtar, brandsläckare, medel för
avspärrning av väg samt olycksmarkering och en checklista med uppdragsbeskrivningen och
andra instruktioner.
Juridik och försäkring
För att säkerställa att lagen om skydd mot olyckor(LSO 2003:778) efterföljs så behövs
organiseringen av frivilliga förstainsatsaktörer utvecklas med hänsyn till denna. Behovet av
rättsligt skydd för dessa frivilliga förstainsatsaktörer är centralt för en långsiktig samverkan.
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Kollektiva alternativt individuella person- och ansvarsförsäkringar behövs därför utformas
och tecknas.
Ekonomiskt stöd
En central frågeställning är vem som ska stå för materialkostnader– betalar kommunen
börjar samarbetet till viss del likna ett uppdrag istället för frivillighet. Samtidigt så kan dessa
kostnader avskräcka eventuella frivilliga att involvera sig och även minska incitamenten för
fortsatt engagemang hos redan involverade frivilliga24. Kostnaderna utgörs exempelvis av
materialet ovan, försäkringar och bensinkostnader.

Som framgår är implementeringen av frivilliga förstainsatsaktörer inte helt utan utmaningar gällande
de frågor runt omkring den grundläggande välviljan att agera. I en fördjupad studie inom området så
har forskare inom CARER separerat dessa frivilliga från spontanfrivilliga och vad som benämns som
frivilliga som är accepterade av räddningsledaren. Detta på grund av att deras ansvarsskydd skiljer sig
åt, något som försvårar det praktiska utförandet och kan ge oönskade konsekvenser. Gällande de
frivilliga som accepterats av räddningsledaren så behandlas dessa som att de blivit beordrade. Detta
innebär att de har rätt till viss ersättning för sin insats och de omfattas även av försäkringsskydd
avseende person- och sakskador. Liknande skydd finns ännu inte för trygghetspersoner, d v s de
frivilliga som engageras inom Förstärkt medmänniska och liknande projekt. Trygghetspersonerna har
frivilligt åtagit sig en icke-rättsligt bindande roll vilket innebär att de ej automatiskt täcks av
ansvarsskydd om vårdslöshet orsakar person- eller sakskada. I studien påtalas att utvecklingen av ett
ansvarsskydd för trygghetspersoner är centralt för ett effektivt, långtgående och tryggt samarbete.
Lösningsförslag på detta innefattar bl.a. lagförändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO)25 eller
inkludering av trygghetspersoner i kommunalförsäkringen26. Även när det gäller IT-implementering
blir en central frågeställning vem som står för kostnaderna. Då RAKEL-terminaler är en relativ stor
kostnad och SMS-listor saknar vissa vitala tekniska möjligheter så behövs en annan, långsiktig ITlösning27.

Fortsatt forskning och avslutande kommentar
Detta dokument har presenterat essensen ur de publikationer och rapporter som forskarna inom
CARER publicerat gällande nya aktörer och organisationsformer. Resultaten fungerar som underlag
för fortsatt forskning och exempelvis utveckling av tekniska lösningar. Gällande semiprofessionella så
behövs fördjupande forskning av respektive tjänstegrupper för en mer exakt kapacitet- samt
behovsbild. Möjligtvis så innebär detta att tjänstegrupper kan komma att väljas bort till förmån för
ett utökat fokus på andra tjänstegrupper som bedöms har bättre grundförutsättningar. Det är även
viktigt att studier görs gällande de eventuella juridiska utmaningar som kan samverkansprojekten
riskerar att ställas inför- både för semiprofessionella och frivilliga civila.
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