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UNDER ETT ANTAL VECKOR den senaste ti-
den har det emellanåt varit ett högt tonläge 
i media om RSG:s planerade sparåtgärder 
för att få en ekonomi i balans. Vi kan alla 
givetvis ha olika uppfattningar kring de till-
tänkta sparåtgärderna om såväl sakinnehåll,  
statistik och vägval. För min egen del tycker 
jag att det är bra att räddningstjänstfrågor 
diskuteras och debatteras, dock hade jag 
gärna sett mer av diskussionsviljan beträf-
fade framtidsfrågorna och dess utmaningar 
och inte bara diskutera och debattera när det 
gäller besparingar! 

BETRÄFFANDE DEN FÖRESLAGNA NEDLÄGG-

NINGEN AV RIB-STATIONEN i Mölnlycke så 
har detta beslut flyttats fram på min hem-
ställan till förbundsstyrelsen. Anledningen 
till detta är såväl att förbundsstyrelse som 
jag själv först vill ta del av en beställd analys 
från ett konsultföretag (ORH) som kommer 
att lämna ytterligare fakta rörande bland an-
nat historik av larmstatistik och tidsaspekter. 
 
SOM JAG NÄMNDE i förra numret av Brand-
scoopet har Anders Ekberg och jag genom-
fört ett flertal arbetsplatsbesök för att ta 
del av RSG:s mångfacetterade verksamhet.  
Enligt vår uppfattning har detta varit mycket 
givande samtal om både praktiska och stra-
tegiska frågor. Det jag emellanåt funderar 
mycket på är hur vi tillsammans ska få en 

bättre kunskap och förståelse för varandras 
uppdrag inom RSG. Jag har varit anställd 
vid RSG cirka tre och ett halvt år och där-
med fått en god inblick inom alla RSG:s 
verksamhetsdelar och frågeställningar. Jag 
förutsätter att alla anställda inom RSG har 
klart för sig att grunden för vårt uppdrag 
är Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och 
att Sveriges Riksdag tillsvidare bestämt att 
räddningstjänstverksamhet ska bedrivas 
i kommunal regi. Det är dock inte så att 
LSO är överordnad annan lagstiftning som 
RSG har att följa såsom bland annat Arkiv-
lag, Arbetsmiljölag, Medbestämmandelag, 
Diskrimineringslag, Kommunallag och 
så vidare! Alla cirka 900 anställda inom 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
behövs för att vi tillsammans ska åstad-
komma en bra och effektiv verksamhet och 
infria de förväntningar som vår ”yttersta 
uppdragsgivare” ställer på oss i vardagen!  
 
Jag tar upp detta för att jag allt för ofta möts 
av påpekanden av ”vitskjortor och blåskjor-
tor”, och att det är ”många anställda vid den 
enheten, och vi är för få vid vår enhet”, eller 
”vi får slita, men de där...” och så vidare! Jag 
vill med all tydlighet säga att alla anställda 
vid RSG behövs och det är samspelet och till-
liten mellan olika specialkompetenser som 
gör RSG till en framgångsrik och effektiv 
räddningstjänst!

VI ÄR MÅNGA INOM RSG som har konstaterat 
att den operativa verksamheten inför som-
maren 2016 är väldigt sårbar med hänsyn till 
personaltillgången. Att vi vanligtvis måste 
ta till viss övertid för att ersätta oplanerat 
personalbortfall kommer vi sannolikt ald-
rig att komma ifrån, men övertid är allde-
les för kostsamt, för att klara vardagen i ett 
längre perspektiv. Med detta konstaterande 
behöver vi anställa fler brandmän till Insats-
avdelningen för att åstadkomma en bättre 
robusthet.

VÅR UTMANING andra halvan av 2016 är att 
vi samtidigt måste utveckla och förbättra  
kapaciteten inom vissa områden och samti-
digt minska och justera inom andra områ-
den. Mer om detta efter sommaren!

Med detta sagt önskar jag Er alla en härlig 
och avkopplande semester! 

Det jag emellanåt funderar mycket på är hur vi tillsammans ska få en bättre  
kunskap och förståelse för varandras uppdrag inom RSG.

Lars Klevensparr
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Räddade hjälplös 
kvinna med sin båt

I maj hyllade vi två riktiga hjäl-
tar! Det var i mitten av mars 
i år som en ung kvinna låg 
hjälplös i vattnet vid Röda sten.  
Jonas och hans son Pontus 
lyckades manövrera sin stora båt 
och med gemensamma krafter 
få upp henne på däck. 

DE KÖRDE SEDAN IN HENNE till kajen där 
räddnings- och ambulanspersonal mötte upp. 
Tack vare deras snabba och rådiga ingripande 
räddade de livet på kvinnan.  En månad efter 
händelsen bjöds de till Gårda brandstation 
för att träffa räddningsstyrkan som var på 
plats vid händelsen. 

– Jonas och Pontus har verkligen gjort ett  
rådigt ingripande, sådan medmänsklighet 
och omtanke vill vi uppmärksamma, sa Lars 
Klevensparr när han delade ut blommor, di-
plom och biobiljetter till Jonas och Pontus. 

Nallis på museum!
Lördagen den 28 maj öppnade utställ-
ningen ”Gosedjur – en mjuk utställning 
i en hård tid” på Mölndals stadsmuseum. 

Vår Nallis är tillsammans med många 
andra gosedjur, med i utställningen som 
pågår till våren 2017, missa inte ett besök.

I samband med olyckor där barn är 
inblandade delar vi på RSG ut Nallis som 
tröst. Nallis är mjuk och skön att krama 
och ger barnen lite trygghet samtidigt 
som Nallis förmedlar budskapet: Vi bryr 
oss om dig! 

Föremål från förr
Den här brandhjälmen har tillhört 
brandkapten Curt Bergström vid Göte-
borgs Brandkår. Han anställdes vid kåren 
den 28 februari 1933 och gick i pension 
den 31 juli 1952. Curt var tf. vice brand-
chef 1947–1948.

Brandhjälmen fick Museiföreningen 
2011 av Kaare Brandsjö, nestor inom 
svenskt brandväsen. Kaare i sin tur hade 
fått hjälmen av Göran Bergström son till 
Curt Bergström.  Curt hade tidigare varit 
kapten och gymnastikdirektör samt vice 
brandchef i Borås innan han började på 
Göteborgs Brandkår. Han var född den 
28 juli 1897 i Blekinge. – Bertil Söderberg

välkomnande arbetsplats där alla ska kunna 
vara så öppna med sina liv som en själv väljer 
utan att behöva frukta att bli diskriminerad 
eller utfryst.

Vi visar att vi står upp för den grundläggande 
mänskliga rättigheten att inte bli diskrimine-
rad. Inte för att vi tvivlar på det själva utan 
för att alla andra ska känna sig säkra på att 
vi är en räddningstjänst för alla 

VID TVÅ TILLFÄLLEN deltog vi i Regnbågspar-
ken, tillsammans med ett flertal organisatio-
ner, verksamheter och föreningar. Parken var 
en plats för häng, upplevelser, överraskning-
ar, glada skratt och nya möten. Där gjorde vi 
en enkel undersökning kring hur besökarna 
tänkte om oss. Resultatet finns att ta del av på 
Insidan och på vår webb www.rsgbg.se 

Vid  Regnbågsparaden fick vi, trots att vi 
inte var lika färgstarka som många andra eki-
page, dela den glädje som paraden sprider, 
samtidigt som vi visar att vi som organisa-
tion står upp för West Prides budskap och 
alla människors lika värde.

Därför deltar vi i West Pride
Räddningstjänsten är en arbetsplats som väl-
komnar mänskliga olikheter. Olikhet är en 
tillgång. Vi ska inte bara spegla befolkningen 
för att det ser bra ut, utan för att det genererar 
bättre räddningstjänstverksamhet med olika 
etnicitet, språk, kultur, sexuell läggning och 
kön. Ytterst handlar detta om vår syn på alla 
människors lika värde.

Som offentlig myndighet har det betydelse 
att vi visar att vi står upp för alla männis-
kors lika värde och rätt att älska utan att bli 
särbehandlad och diskriminerad. Vi står för 
demokratiska principer med en värdegrund 
byggd på de mänskliga rättigheterna.

Vi vill och strävar efter att vara en öppen 

RSG:s deltagande i West Pride startade med att vi den 30 maj his-
sade Regnbågsflaggan på alla våra brandstationer, Färjenäs och 
Kålltorp. Flaggorna vajade sedan färgglatt fram till den 12 juni.  

Läs mer om årets festival – och om varför vi deltar.

RSG på årets

West pride

Text Per Hassling &  
        Annika Boberg

EVENEMANG RÅDIGT INGRIPANDE noterat

Vi ska inte bara spegla 
befolkningen för att det 
ser bra ut, utan för att 
det genererar bättre 

räddningstjänstverksam-
het med olika etnicitet, 

språk, kultur, sexuell 
läggning och kön. 

– Jonas och Pontus 
har verkligen gjort 

ett rådigt ingripande, 
sådan medmänsklig-
het och omtanke vill 
vi uppmärksamma.

RSG var representerade i West Pride-paraden. I vårt tält i Regnbågsparken mötte vi många människor.

Jonas och Pontus hyllades på Gårda brandstation för sitt rådiga ingripande.
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INTERNATIONELLA BESÖK

Under de senaste åren har Räddningstjänsten Storgöteborg 
varit värd för flera internationella studiebesök. Olika räddnings-

tjänster, fackförbund och privata företag besöker oss, främst 
för att ta del av vår operativa förmågeutveckling samt utbild-

nings- och övningsverksamhet.

Text Kristoffer Wahter

Besök som ger  
lärorika inblickar

MÅNGA AV de internationella besökarna vill 
ta del av konceptet eff ektiva insatser vid brand 
i byggnad. De är intresserade av att se hur vi 
använder kombinationen av olika släcksys-
tem och metoder för att hantera byggnads-
bränder. Under besöken har vi genomfört 
insatsförevisningar med våra nya Räddnings-
enheter och Alternativa släckenheter.

FRÅN JAPAN kom representanter från Kobes 
räddningstjänst som har en liknande proble-
matik som i Västsverige med skredkänslig 
mark. Kobes räddningstjänst bedriver ett ut-
vecklingsarbete kring ras- och skredinsatser 
och besökte Sverige för att ta del av svenskt 
utvecklingsarbete och arbetsmetoder.

NORSKA FAGFORBUNDET valde att lägga sin 
Brannkonferanse i Göteborg och fl era av 
RSG:s medarbetare föreläste om olika ämnen 
från våra utvecklingsprojekt som Renare Ar-
betsplats, Koncept för den operativa övnings-
verksamheten, rekrytering och fyskrav, infö-
randet av RAKEL, etc.

FRÅN HAMPSHIRE FIRE AND RESCUE SERVICE 
kom elva besökare, bestående av olika yrkes-
kategorier och fackliga representanter, som 

ville veta mer om vår förmågeutveckling, 
utbildningsverksamhet, vårt förbyggande 
arbete i alla åldrar, våra operativa resurser, 
etc. De besökte även Frölunda och Lindome 
brandstationer för att se på våra olika fordon 
samt vårt koncept för renare arbetsplats med 
nya larmställ och tvättmaskiner.

FRÅN AUSTRALIEN kom Gregory Henry 
som bedriver en studie avseende taktik vid 
byggnadsbränder. Han gör en omfattande 
omvärldsbevakning där han besöker rädd-
ningstjänster, myndigheter och intresse-
organisationer i Singapore, Storbritannien, 
Sverige och USA. Gregory tog del av våra ut-
vecklingsprojekt och besökte olika brandsta-
tioner samt berättade för oss hur storskaliga 
skogsbränder hanteras i Australien.

Lärorika inblickar
De internationella besöken ger RSG en in-
blick i övriga världens arbetssätt och metoder. 
Det är väldigt lärorikt att få ta del av andras 
erfarenheter vilket ger oss inspiration till vårt 
utvecklingsarbete 

De internationella besöken ger 
RSG en inblick i övriga värl-

dens arbetssätt och metoder. 
Det är väldigt lärorikt att få ta 
del av andras erfarenheter vil-
ket ger oss inspiration till vårt 

utvecklingsarbete.

Daniel Gillesén och Leif Andrén förevisar vår 
utrustning för ras- och skredolyckor.

Steve Trevethick från Hampshire Fire and Rescue Service
tackar Anders Ekberg för ett intressant besök.

England
Greater Manchester Fire and 
Rescue Service ∞ Hampshire Fire 
and Rescue Service ∞ Tyne and 
Wear Fire and Rescue Service

Skottland
Scottish Fire and Rescue Service

Nederländerna
Brandweer Amsterdam-Amstel-
land ∞ Veiligheidsregio Utrecht 
Brandweer ∞ H2K

Australien
Western Australia Fire and 
Rescue Service

INTERNATIONELLA BESÖK

Personal från RSG tillsammans med Prags räddningstjänst.

Besökare från Hampshire Fire and Rescue Service med personal från RSG.

Anders Ekberg, Gregory Henry, Ola Folkesson och Per Nyqvist.

Först av allt vill vi säga att vi är väldigt stolta över 
vår personal och organisation som utvecklar vår 
operativa förmåga. Ett utvecklingsarbete som lett 
till att vi får många nationella och internationella 
besök från andra räddningstjänster.

Alla dessa besök berikar och utvecklar vår organi-
sation. Det är positivt att vi bygger upp ett stort 
nätverk samt får en bra omvärldsbevakning över 
vad som händer i vår bransch. Denna nyfikenhet 
på RSG bekräftar till viss del att vi är på rätt väg 
i vårt interna utvecklingsarbete.

Vårt senaste besök, som kom från Perth i Australien, 
hade under sin resrutt valt att lägga sina besök hos 
London Fire Brigade, New York Fire Departement 
samt Räddningstjänsten Storgöteborg, det är väl i 
det sällskapet vi hör hemma!

Avslutningsvis hoppas vi att detta bara är början 
på en fortsatt framgångsrik utveckling.

Anders Ekberg  
Räddningschef/
bitr. Förbundsdirektör

Lars Klevensparr
Förbundsdirektör
            

NÅGRA ORD FRÅN LEDNINGEN

Norge
Fagforbundet

Danmark
Københavns 
Brandvæsen  

Schweiz
Lausanne Sapeurs-
pompiers

Tjeckien
Hasičský záchranný 
sbor Praha

Japan 
神戸市 消防署
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Text & Foto Annika Boberg

TRADITIONELLT ÖVAR VI oftast utifrån en 
olycka i form av brand, gasutsläpp eller mil-
jöskador. Denna övning var utformad utifrån 
de nya hotbilder vi ser i samhället idag i form 
av terror och hur sociala medier påverkar 
ryktesspridning. 

Asymmetriskt hot
Övningen inleddes med att Jane Strömberg 
från Säpo beskrev ”asymmetriskt hot vid 
icke-linjär krigföring”. 

Asymmetriskt hot innebär att det är otyd-
ligt varifrån och varför hotet uppstår och 
därmed är det svårt att identifiera ursprunget 
och att vara föreberedd. Exempel på detta kan 
vara en cyberattack. 

Icke linjär krigföring innebär att krigfö-
ring kan ske varsomhelst i vårt samhälle, t.ex. 

SAMVERKANSÖVNING

SAMVERKANSÖVNING Jane Strömberg, Säpo, Klas Lüppert, RSG, Lars Holmdahl och Eddie Björk, Polisen samt Jouko Westin, MRV, under övningen.

självmordsbombare i tunnelbana. 
När rykten om hot börja spridas i sociala me-

dier menar Säpo att det är svårt att veta källan.  
– Hur ska vi ställa oss till rykten? Hur vet vi 
om rykten har belägg? Var kommer de ifrån 
och hur uppstår de? Det är frågor vi alltid 
måste ställa oss, menar Jane Strömberg.

Med denna inledning gavs olika inspel. 

Scenario: uttalat terrorhot
Övningens scenario var att Säpo höjer nivån 
för risk för terror från 3 till 4, då det finns en 
uttalad hotbild mot Sverige. På sociala medier 
ryktas att hotet riktas mot ett Sevesoföretag. 
En väktare vid ett Sevesoföretag upptäcker 
hål i staketet där någon kan ha tagit sig in 
på området. Dessutom larmar driftsystemet 
om ett dataintrång. I takt med olika inspel 

  Asymmetriskt hot  
vid icke-linjär krigföring

Nya mål för arbetsmiljöarbetet 
Under hösten händer följande i arbetsmiljö-
arbetet på RSG:
• En ny arbetsmiljöpolicy är framtagen och 

kommer att kommuniceras.

• Lansering av arbetsmiljöportalen, där vi 
kommer att samla all information och 
verktyg inom arbetsmiljöområdet.

• Checklistor, mallar och styrdokument: 
framtagna och anpassade för vår verk-
samhet.

Kartläggning av risk- och friskfaktorer:

NÄSTA STEG I ARBETET är att du av din chef 
under APT, eller motsvarande, får infor-
mation om resultatet och hur vi ska arbeta 
vidare. Arbetet ska mynna ut i en hand-
lingsplan per avdelning som ska följas upp 
i ledningen under januari 2017. Målet är att 
alla ska ha fått information om resultatet och 
det fortsatta arbetet innan 31 augusti. För de 
avdelningar som har ”24-7-verksamhet”, dvs 
verksamhet dygnet runt alla dagar i veckan 
året om, kan informationen pågå även efter 
den 31 augusti.

Som en del i arbetet med att förbättra det systematiska arbetsmil-
jöarbetet enligt Ledningssystem SIS-OHSAS 18001*, medverkade 

samtliga medarbetare under november till januari i en inventering 
av Riskfaktorer och Friskfaktorer. Detta för att få ökad kunskap om 

vad vi behöver fokusera på utifrån hur vi som medarbetare  
upplever vår arbetsmiljö.

För en bättre arbetsmiljö

Text Teres Ahlström & Morgan Johansson

PERSONALENHETEN

* Med kravelementet ”Identifiera faror   
   och bedöma risker”

SIS-OHSAS 18001
SIS-OHSAS 18001 är en standard som hjälper 
verksamheten att på ett systematiskt skapa ett bra  
arbetsmiljöarbete med hög säkerhet och kvalitet. 
Syftet med ett arbetsmiljöledningssystem är att 
det ska bidra till en bättre arbetsmiljö vilket ökar 
trivseln samtidigt som risken för ohälsa minskar. 
SIS-OHSAS 18001 är den internationellt mest väl-
kända modellen för ledningssystem för certifiering 
inom arbetsmiljö.

OHSAS står för Occupational Health and Safety 
Management Systems. På svenska: Verksamhetens 
ledningssystem för arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

• En ny uppgiftsfördelning, enligt kraven i 
SIS-OHSAS Ledningssystem, håller på att 
tas fram.

• Säkerhetsgrupp för riskstyrning och kor-
rigerande åtgärder, har skapats. Syftet med 
gruppen är att stödja verksamheten i att 
snabbare hitta orsaker till fel och brister. 
Helt enkelt en snabbare och mer effektiv 
uppföljning av arbetsmiljöarbetet. 

• Workshop för chefer kommer att genom-
föras i oktober 

RSG:s Arbetsmiljöpolicy 

• RSG SKA BEDRIVA ett aktivt 
och förebyggande arbetsmil-
jöarbete med hög säkerhet 
och kvalitet.

• Arbetsmiljömålen ska vara 
tydliga och utvecklas i nära 
samarbete och dialog i verk-
samheten.

• Målet är att våra medarbe-
tare ska känna arbetsglädje 
och engagemang samt ges 

förutsättning till personlig 
utveckling som bidrar till en 
god hälsa.

• Samtliga medarbetare omfat-
tas av räddningstjänstens ar-
betsmiljöarbete och ansvarar 
för att det ständigt förbättras.

• Vi arbetar systematiskt med 
arbetsmiljöarbetet enligt  
kraven i standarden SIS-
OHSAS 18001.

Den 11 maj kallade Kenneth Lexell från Göteborg stad, till 
en samverkansövning med Sevesoklassade farliga verksam-
heter, Göteborgs kommun, Polisen, militär och räddnings-

tjänst. Övningens fokus var samverkan och kommunikation, 
scenariot var terrorhotbild riktat mot Sevesoverksamhet.

under övningen värderade vi ryktens till-
förlitlighet, hur kan vi säkra personalen och 
omgivningen, vilka åtgärder ska vi ta och hur 
förberedda är vi?

I övningen deltog säkerhetsansvariga 
och kommunikatörer vid sevesoklassade 
företag, representanter från Göteborgs stad, 
Polisen, Säpo och militär. Från RSG deltog 
Klas Lüppert, operativ ledning och Annika 
Boberg, kommunikatör.

Viktig övning för kommunikation
Efter övningen sammanfattades dagen och 
det var samstämmigt att övningen var av stor 
betydelse för att upprätthålla kommunika-
tionsvägar och kontakter mellan företagen 
och med polis, militär, räddningstjänst och 
kommun 
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DEN TURBULENTA HÖST som ligger bakom 
oss, där flera flyktingboenden i Sverige och 
även i  Göteborg har drabbats av bränder, har 
lämnat många av oss oroliga och med känslan 
av att något måste göras för att skapa trygghet 
för de som sökt fristad i vår närhet. 

Även MBU-ambassadörerna i Östra Göte-
borg visade en stor oro och ville göra något. 
En tanke och idé växte fram ur flertalet di-

skussioner mellan MBU-ungdomarna och 
flera av de organisationer som är aktiva i pro-
jektet MBU – Människan Bakom Uniformen. 
Ungdomarna ville visa vad MBU är och vad 
det står för. 

Ungdomarna planerade ett vad de kallade för   
Mini-MBU för ensamkommande flyktingar. 
RSG tillsammans med Polisen, Ambulan-
sen, Östra Göteborg, biljettkontrollen samt 

Securitas lovade att stötta dem med det som 
behövdes. 

En eftermiddag i maj stod glada och entusias-
tiska killar och tjejer från ett flyktingboende  
utanför Kortedala brandstation. Under några 
timmar fick de en presentation om MBU och  
de olika organisationernas arbete.  MBU-am-
bassadörerna fick främst hålla i presentatio-
nen, då svenska inte var modersmålet för våra 

besökare. Det pratades somaliska, afghans-
ka, arabiska mm under kvällen och ambas-
sadörerna gjorde ett fantastiskt arbete. Utan 
deras språk- och tolkfärdigheter hade det varit 
omöjlighet att genomföra detta.  Ett sådant 
kapital som ambassadörerna innehar, är något 
som jag personligen tycker skulle kunna vara 
en tillgång i vårt framtida brandförebyggande 
sociala arbete.  Speciellt i områden där svens-
ka inte är modersmålet för många.

Dagen avslutades med olika praktiska mo-
ment som brand i kläder, prova poliskläder etc. 
Och inte minst en välförtjänt MBU-macka.  
Det vara många glada miner och skratt under 
eftermiddagen och många visade stort intresse 
för oss brandmän och vilka vi var. I skrivande 
stund har flera andra boenden hört av sig till un-
gdomarna och vill träffas oss och hela MBU    

Mini-MBU för ensamkommande flyktingar
Text Patrik Jonasson

Foto Andreas Dahlöf
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IDAG ÄR DET UTBILDNINGSDAG för RSG:s 
funktionskoordinatorer, FK. En FK är en 
brandman med lite större ansvar på en 
olycksplats. FK:n fungerar som en länk mel-
lan styrkeledare och insatsledare.

Per Månsson, räddningsledare, står bred-
vid Martin Lindgren, brandman, i studion 
och går igenom det sista inför övningen. 

– Vi har en ”FK-refresh” idag, som jag 
kallar det, säger Per.

FRÅN SIN DATOR kan Martin planera sce-
narion var som helst i staden. Med hjälp av 
ett foto taget någonstans i staden kan han 
med hjälp av datoreffekter simulera ett helt 
händelseförlopp – från första antändning 
via utryckning till sista räddningsmoment. 
Som Brandscoopet tidigare rapporterat har 
programmet använts för att öva en kull styr-
keledare, men detta är första gången funk-
tionskoordinatorer övas i det. 

Gemensamma förhållningssätt
Pontus Persson, styrkeledare på Lundby sta-
tion, är ansvarig för dagens FK-utbildning. 

– Syftet idag är att få mer samspel mellan 
våra FK. Vi har FK-träffar årligen, och idag 
kommer vi diskutera riskbedömning. Vi de-
lar erfarenheter och diskuterar oss fram till 

ett gemensamt förhållningssätt. Det hand-
lar både om vår roll på skadeplats och på 
stationen. Efter olycka ska vi dokumentera 
vår riskbedömning i rapporten, annars kan 
den inte användas i framtiden, säger han. 

Inne i salen sitter deltagarna bänkade. De 
ska se en film som skildrar konsekvenserna 
av felaktig riskbedömning. Att våren naggats 
av tragiska olyckor där brandmän omkommit 
är svårt att inte tänka på en dag som denna. 

– Det är många tankar vi vill att deltagarna 
ska få med sig härifrån, säger Pontus Persson. 
Ytterst handlar det om att dela samma bild på 
kriterier för bedömning över hela förbundet. 
Ute på skadeplats måste vi ha samma kriterier 
genom hela linjen. 

Nyskrivna scenarier
Martins roll när det gäller Fire Studio är av-
görande. Idag är han den enda på RSG som 
bemästrar att göra scenarion i Fire Studio. 
Dagens fyra scenarion, bland dem brand i 
lagerlokal och brand i skola, fick skapas med 
väldigt kort varsel. 

– Tidigare hade vi bara scenarion för styr-
keledare, men eftersom FK arbetar mot per-
sonal som befinner sig närmare olyckan, till 
skillnad från styrkeledare som arbetar mot 
insatsledare, var jag tvungen att ”skriva” sce-

Simulatorprogrammet Fire Studio får en allt självklarare plats i 
RSG:s ut- och fortbildningsverksamhet. Nu prövas den även för 
att öva våra funktionskoordinatorer (FK). Fredrik Dahlstedt från 

KE var med på utbildningsdagen.

Text & Foto Fredrik Dahlstedt

       Funktions- 
 koordinatorer  
    i Fire Studio

INSATSAVDELNINGEN

nariot för att ge en mer detaljerad bild av vad 
till exempel rökdykarna i scenariot gör inne i 
byggnaden, säger Martin Lindgren.

Värdefullt tillägg
Sedan lanseringen några månader tillbaka i 
tiden har Fire Studio visat sig värdefullt för 
RSG:s utbildningsdel. Inget ersätter kanske 
fullt ut en övning på plats, men i brist på 
stadsmiljöer att i pedagogikens goda namn 
spärra av och tutta på är det ett gott sub-
stitut 

– Det är många tan-
kar vi vill att deltagarna 
ska få med sig härifrån. 
Ytterst handlar det om 
att dela samma bild på 
kriterier för bedömning 
över hela förbundet. Ute 
på skadeplats måste vi 
ha samma kriterier ge-

nom hela linjen. 
Henrik Magnus och Anders följer händelseförloppet.

Pontus Persson, styrkeledare på Lundby, är ansvarig för dagens FK-utbildning. Förberedelse inför dagens övning.
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I mitten av maj i år åkte Ola Folkesson och Kristoffer Wahter till 
Oslo för att genomföra en utbildning inom nya släcksystem. 

Inbjudan kom från Oslo Brann- og redningsetaten (OBRE) som 
ansvarar för räddningstjänsten inom Oslo kommun.

Text Kristoffer Wahter

RSG utbildar i nya   
      släcksystem 

Inbjudna till Norge:

OSLO KOMMUN, med drygt 660 000 invå-
nare, har sju heltidsbrandstationer och 
en egen larmcentral. Den genomsnittliga 
insats tiden, från larmsamtalet besvaras tills 
första enhet är på plats, är 6 minuter och 6 
sekunder. OBRE genomför runt 12 000 in-
satser per år.

Den operativa organisationen
Den operativa organisationen är indelad i 
fyra skift lag som leds av varsin Brigadesjef. 
På varje brandstation fi nns ett vaktlag som 
minst ska bestå av en utryckningsledare och 
tre brandmän. Storleken på de olika brand-
stationernas vaktlag varierar, beroende på 
vilka enheter som bemannas. Brandmännen 
har fasta placeringar på Slangevogn, Dykker-
bil eller Stigebil, se nästa sida.

Rökdykning
Rökdykningsinsatser delas in i tre nivåer:
• NIVÅ 0 – Insats utan rökdykning, men ar-

bete i rökig miljö.

• NIVÅ 1– Insats i tät brandrök med ett rök-
dykarpar, en rökdykledare och en pump-
skötare. Lägsta krav för att genomföra 
en rökdykarinsats nivå 1 kräver minst 4 
personer.

UTBILDNINGSENHETEN

• NIVÅ 2 – Insats i tät brandrök med två rök-
dykarpar, en rökdykledare och en pump-
skötare. Lägsta krav för att genomföra 
en rökdykarinsats nivå 2 kräver minst 6 
personer. Nivå 2 gäller t.ex. vid insatser i 
lokaler med stora volymer eller långa in-
trängningsvägar.

Vår insats
I och med införskaff andet av nya enheter med 
förhöjt lågtryck och CAFS, som är nya släck-
system för OBRE, vände de sig till Sverige och 
RSG för att få hjälp med utbildningen. 

I mitten av maj åkte Ola Folkesson och 
Kristoff er Wahter till Oslo för att genomföra 
utbildningen som byggde på vetenskaplig 
forskning och insamlade erfarenheter. I ut-
bildningen ingick bl.a. branddynamik, bygg-
nadskonstruktioner, släckmedeleslära, rums- 
och konstruktionsbränder, taktik och meto-
dik vid byggnadsbränder samt bilbränder. 

Deltagarna fi ck en god teoretisk grund 
som kunde omsättas i praktiken med öv-
ningar på övningsfältet. 

I slutet av maj genomförde RSG ytterli-
gare en utbildning i Oslo där OBRE:s befäl 
utbildades i taktik och metodik vid bygg-
nadsbränder 

I och med införskaffan-
det av nya enheter med 

förhöjt lågtryck och 
CAFS, som är nya släck-
system för OBRE, vände 

de sig till Sverige och 
RSG för att få hjälp med 

utbildningen.

INSATSÖVNING med olika släcksystem.

BRANDGASKYLNING med förhöjt lågtryck 
(eller mellantryck som det benämns i Norge) SLÄCKNING AV KONSTRUKTIONSBRÄNDER med olika släcksystem.

DYKKERBIL – Mindre brandbil som transporte-
rar 3–5 rök-/kem-/räddningsdykare. Dessa for-
don har traditionellt inte haft  någon vattentank 
eller brandpump, men OBRE håller på inköpa 
nya dykkerbilar som kommer ha vattentank, 
brandpump, förhöjt lågtryck och CAFS. 

STIGEBIL (Høyderedskap) – Maskinstege på 32 
meter som bemannas av två personer.

SLANGEVOGN – Brandbil, liknande våra 
räddningsenheter, som transporterar 3–5 
personer. Har vattentank, brandpump och 
en massa utrustning som kan användas på 
skadeplatsen.
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Få yrkesgrupper kommer lika nära människors största utsatthet som 
brandmän gör. Det ingår i brandmannens vardag att finnas där när 

människor tagit steget och avslutat sina egna liv. Brandmän är också ofta 
först på plats vid situationer där människor är i stånd att ta sina liv, och 

har som uppgift att rädda dem. 

Text Fredrik Dahlstedt

Akut Omhändertagande av 
Självmordsbenägen Person

Utbildningen AOSP: Veteranbrandbilsrallyt 2016

Barnsjukhusets dag på Volvo

PÅ SMO-UTBILDNINGEN tar man upp frågan 
om självmord, men det finns potential för 
att utveckla även den utbildningen. Också 
utbildade brandmän anses behöva fortbildas 
om självmord. Staffan Hjelm är insatsledare 
på RSG, och tillsammans med Bengt Holm 
håller han i AOSP: Akut omhändertagande 
av självmordsbenägen person. Alla operativ 
personal på RSG:s får utbildningen. 

– I Storgöteborg har räddningstjänsten 
ofta varit först på plats, före polis och ambu-
lans, vid händelser kopplade till självmord. Vi 
ser att den tendensen håller i sig, och därför 
är det viktigt att vi är förberedda, säger Staf-
fan Hjelm.

Karolinska institutets statistik visar att 
totalt 1524 svenskar tog sina liv 2014. Ande-
len män var mer än dubbelt så stor, och den 
övervikten har funnits också historiskt. 

– Det är den vanligaste dödsorsaken bland 
unga i Sverige, säger Staffan Hjelm. 

AOSP är en halvdagsutbildning som all 
operativ personal ska få. Syftet är att brand-
männen ska få samtala kring erfarenheter 
av faktiska situationer ur yrkeslivet och dela 
lärdomar, men en viktig del av utbildningen 
är också att brandmännen ska få en ökad 
kunskap om självmord som fenomen. 

– På AOSP pratar vi mycket om faktorerna 
bakom självmord. Vi försöker också arbeta 

Den 6–8 maj deltog Museiför-
eningen i Brandhistoriska Säll-
skapets (BHS) årliga veteran-
brandbilsrally som genomfördes 
i Trollhättan.

FÖRUTOM BHS bestod arrangörsstaben av 
Höljebacka brandmuseum, Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund och 100-års jubile-
rande Trollhättans Stad. 

Måndag den 9 maj deltog Musei- 
föreningen Räddningstjänsten 
Storgöteborg med Bil 40, en 
Volvo från 1954. 

DET VAR FEM MEDLEMMAR från föreningen 
som genomförde dagen. Barnen fick titta på 
den gamla brandbilen samt åka en tur på 
området. Barnsjukhusets dag är ett behjär-
tansvärt event där alla ställer upp ideellt  

Bosse Hedenström

UTBILDNING

bort de fördomar och myter som finns kring 
självmord. Att pressen inte skriver om själv-
mord är nog en av anledningarna till att det 
idag finns ett tabu kring det ämnet, och det 
har blivit något man inte ”ska” prata om alls, 
säger Staffan Hjelm. 

Vanligt med psykisk ohälsa
För att väcka diskussion bland deltagarna 
får de titta på en film om en gymnasieklass i 
Stockholm där två av eleverna, oberoende av 
varandra, tog sina liv innan de tog studen-
ten. En gripande film som visar att psykisk 
ohälsa inte är något ovanligt. Därmed inte 
något som man heller borde skämmas för att 
diskutera öppet.  Ändå finns det ett stigma, 
något förbjudet med ämnet. 

– Inte ens vi, som i vårt yrke så ofta möter 
den här situationen på ett direkt sätt, är till-
räckligt bra på att prata om saken med var-
andra. Vi låter de här träffarna bli ett tillfälle 
för att lyfta en fråga där locket av fel skäl legat 
på, säger Staffan Hjelm.

Praktiska övningar
Brandmännen får också praktiskt öva scena-
rion med hjälp av varandra. Två och två får 
de simulera en övning där en person måste 
pratas ned från en livshotande situation. Det 
kan vara svårt att rollspela med en kollega 
man känner så väl som brandmannalagen 

känner varandra, men sammanhanget gör 
det ändå lätt att hålla masken. 

– Det är viktigt att komma ihåg att psykisk 
ohälsa inte är någonting konstigt. Har man 
skadat knäet ska man till läkaren, och det är 
samma sak med psykiska men. Enda skillnaden 
är att det inte lika ofta syns ovanpå när någon 
mår dåligt inombords, säger Staffan Hjelm 

I år deltog vi med tre fordon, två Volvo- 
bilmotorsprutor från åren 1937 och 1954 
samt en Unimog terrängbil från år 1973. 

Deltagande erbjöds under fredagen två 
studiebesök, SAAB Bilmuseum och Olidans 
kraftverk kunde besökas och som avslutning 
släpptes vattnet på i det berömda fallet. 

Lördagens stora begivenhet, själva ”rallyt” 
gick runt Trollhättan med stopp bland annat på 
Höljebacka brandmuseum i Upphärad. I årets 
rally deltog 32 fordon med besättningar varav 

Det finns mycket att både se och läsa i Museiföreningens arkiv på Kålltorps fd brandstation. Vi jobbar varje  
torsdagskväll och visar gärna vad som finns i samlingarna. Är du intresserad? Kontakta oss gärna på:  
brandmuseet@brandmuseet-storgöteborg.se

– Det är viktigt att 
komma ihåg att psykisk 
ohälsa inte är någonting 
konstigt. Har man skadat 
knäet ska man till läka-
ren, och det är samma 
sak med psykiska men.

ett fordon kom från Åland, förra årets arrang-
ör. Gamla brandbilar och vädret lockade stora 
skaror åskådare längs gator, vägar och torg. 

Priset ”Mest tidstrogna ekipage” till-
delades bilmotorsprutan från 1937, som 
under sin aktiva tid använts i Mölndal. 
Vandringspriset innebär att fordonet med 
utrustning och besättningens klädsel över-
ensstämmer med den tidsepok som avses   

Text: Museiföreningen 
Foto: Elisabeth Hedenström

BHS BRANDHISTORISKA SÄLLSKAPET 
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Pensionärer
Bo Ringström Juli
Bo Fors Juli
Th omas Gertmo Juli
Pekka Vailto Augusti
Ulf Liw Augusti

50-åringar
Johan Helsing 6 juli
Christer Tillberg 23 juli
Erika Meyer 8 augusti
Magnus Bengtsson 7 september
Mats Gränsmark 23 september

Vill du som pensionär få Brandscoopet hem? Eller har du som pensionär ny adress? 
Skriv till: Brandscoopet Box 5204, 402 24 Göteborg. Eller maila oss på: brandscoopet@rsgbg.se

Personal
Vi var 17 raska RIF:are som i bör-
jan av maj 9-12 fl ög till Thessa-
loniki för att vara med i en vän-
skaplig fotbollsturnering. Vi var 
hedersgäster efter att vi förra 
året bjudit in deras lag till oss.

FÖRSTA DAGEN fi ck vi en kortare sightseeing 
genom staden följt av en båttur på en stor 
piratbåt. Th essaloniki är Greklands andra 
största stad med 1,5 miljoner invånare. Den 
lever verkligen upp till sitt rykte ”staden som 
aldrig sover”. Alltid fullt med folk och bilar. 

Staden är vackert belägen vid Egeiska ha-
vet och husen klättrar brant upp på berget 
bakom stadskärnan. 

ANDRA DAGEN invigdes turneringen hög-
tidligt av borgmästaren i Th essaloniki till 
tonerna av Sveriges nationalsång. Maffi  gt! 
Göteborg gick genom första matchdagen 
obesegrade. Det spelades stundtals briljant 
fotboll och vår Modi fi ck med glimten i ögat 
erbjudande om att skriva på för Pauk som är 
det lokala fotbollslaget i superserien. 

I THESSALONIKI HAR DE i bergen ovanför 
staden en skogsbrandstation med en sa-
golik utsikt. Dit blev alla lagen bjudna på 
grillbuff é och grekisk folkdans till tonerna 
av bouzouki. En oförglömlig eft ermiddag 
med mycket skratt bland nyfunna kamrater. 

Stafettvarvet i 
Slottsskogen
Den 18 maj deltog Lundby lag 
1 i stafettvarvet som genom-
fördes i Slottskogen.

FEM LÖPARE SPRANG var för sig 3.7 km. Laget 
kom på en hedrande 30:e plats av 800 delta-
gande lag. Ett mycket väl genomfört arrang-
emang och tiden blev 1.15.51. Nästa år ser vi 
fram emot större konkurrens av fl er deltagan-
den från RSG  

Robert Andersson

RIF

SÅ VAR DET DAGS IGEN att uppmärksamma 
de medarbetare som arbetat i kommunal 
tjänst i 25 år. Den årliga gratifi kations-
middagen ägde rum fredagen den 15 april. 
Det var tre gratifi kanter och 33 pensionä-
rer med respektive, som var inbjudna till 
Dicksonska Palatset. 

Efter den fantastiska middagen höll 
förbundsstyrelsens ordförande Ingrid 
Andreae ett litet tal och berättade lite om 
Dicksonska Palatset. 

När kaff et serverades delades minnes-
gåvorna ut av Ingrid Andreae och Lars 
Klevensparr, assisterade av Kristina John-
sén, till gratifi kanterna och de medarbe-

Andra turneringsdagen hamnade vi i fi nalen 
mot grekiska mästarna i elvamannafotboll. 
Det blev en låst match där vi inte fi ck igång 
vårt spel. Grekerna körde med alla kort i bo-
ken. Särskilt kapitlet med dykningar verkade 
de ha pluggat. Till slut lyckades dock Alex få 
in det förlösande 2-1 målet med tio minuter 
kvar att spela och vi kunde på så sätt säkra 
guldet. 

EFTER PRISCEREMONIER OCH SOUVLAKI 
kördes vi till en strand på Halkidiki-halvön 
där vi njöt av segern med bad och sol. Vår 
guide Stelious tog oss sedan till hans familjs 
restaurang belägen vid strandkanten. 5 stjär-
nor och ”Best seafood in Greece!” På restau-
rangen gjorde bland annat Benny succé med 
en upphottad version av Imse vimse spindel 
som grekerna älskade. Sista natten i Th essa-
loniki blev sedan lång och virvlande. 

PÅ HEMRESEDAGEN fi ck vi ett studiebesök 
på huvudbrandstationen. Där pratade vi om 
skillnaderna mellan våra kårer. Vi kunde ge 
dem mycket RAP-tips medans de kunde dela 
med sig av sina erfarenheter från hot och våld. 
Bland annat hade de fått en Molotov-cocktail 
kastad in genom framrutan på deras förstebil.

Från första till sista minuten i Grekland 
blev vi omhändertagna på ett fantastiskt sätt. 
För att sammanfatta var resan en succé med 
smak på fortsatt utbyte 

Erik Skåpdal

RIF-resa till Thessaloniki Gratifi kation 2016
Hej RSG!

Vi på Bernadottegymnasiet i Göteborg 
vill härmed beklaga sorgen för er om-
komne kollega och dennes familj uppe 
i Mittbohuslän.

Representant för Bernadottegymna-
siet och delar av skolans elever ställde 
idag den 24 april, för tredje gången 
i år, upp framför vagnhallen på Gårda 
brandstation för en tyst minut. Idag 
kom styrkeledare Mikael och förde en 
dialog tillsammans med eleverna om 
det inträffade. Detta uppskattades 
oerhört mycket av oss. 

Vi gör detta för att visa vårt stöd och 
respekt i det som inträffat då många 
av våra elever har som mål att jobba 
inom räddningstjänsten i framtiden och 
därför bryr sig om er organisation samt 
era arbetsmiljöfrågor.

Vi hoppas nu att räddningstjänsten kan 
få frid och behålla sina anställda oav-
sett uppdrag. Vi behöver våra hjältar i 
samhället. 

Hälsa gärna era anställda att vi står 
bakom er!

Bernadottegymnasiet genom 
David Karlsson, Skolvärd/Samordnare

Det kom ett brev...

tare, som gick i pension 2015. 
Eft er middagen stod dansbandet TvåLive 

för underhållningen med dans och mingel 
innan en trevlig kväll var slut 

Text och foto: Agneta Grinsvall

STAFETTLÖPARE Magnus Stäring, Jessica Lidberg, Ernst Norling, Robert Andersson, Ronnie Liljeqvist.

Övre bilden: Modi och Mikael fi ck pris. Nedre 
bilden: Magnus dribblar sig fram med stil. 

Från vänster: Ingrid Andreae, Marcus Johansson, Peter Granath, Ingemar Karlsson, samt Lars Klevensparr.

RÄDDNINGSTJÄNSTENS IDROTTSFÖRENING 
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Bergumsdagen
      i Olofstorp

Uppvisning:

Söndagen den 8 maj deltog 
Olofstorps Räddningsvärn tradi-
tionsenligt med information och 
uppvisning på Bergums Fritids-
lantgård. Barnen fick gå en po-
ängpromenad, spruta ner koner 
samt titta på och testa att sitta i en 
brandbil. De kunde också prova 
minilarmställ. 
    Uppvisningen bestod av in-
formation om brandsläckare, 
brandmännens olika klädsel, 

... brandman på Kungsbacka. 
I november 2011 startade du 
ett lokalt nätverk på RSG för 
de brandmän som är kvin-
nor. Du är nu en av de sju som  
arrangerar KIR-konferensen  
den 11–12 oktober på Hotell 
Scandic Crown. 

VAD ÄR KIR-KONFERENSEN?

– Varje år arrangerar den 
nationel la föreningen 
Kvinnor I Räddningstjänst 
(KIR) en tvådagars-konfe-
rens ihop med sitt årsmöte. 
Vårt mål är att skapa ett bra 
arrangemang.  

VILKA TALARE KOMMER VARA MED PÅ KONFE-

RENSEN OCH VAD PRATAR DE OM?

– Bettan Andersson, världens första kvinnliga 
boxare med licens för amatörboxning, SM-
guld i boxning, ordförande i svenska box-
ningsförbundet, ledamot i internationella 
boxningsförbundets styrelse. Hon kommer ta 
upp hur man som individ mår bra i en manlig 
miljö, samt hur man bildligt och bokstavligt 
boxar sig fram i en manlig struktur. 

Emma Belforth, elitlöpare, multisportare 
och jobbar på Aktivitus testklinik.  Hon pra-
tar om träning för brandmän före, under och 
efter graviditet.

Kristina Landgren Carestam, har varit för-
bundskapten för Sveriges herrlandslag och 
damlandslag i innebandy och tagit VM-guld 
med båda. Hon tar upp hur man som kvinna 
leder ett herrlag, samt hur man hanterar att 
fokus är på att jag är kvinna och inte på vad 
jag gör. 

Lars Klevensparr och Ingrid Andreae är 
med hela eller delar av konferensen.

NÅGOT MER DU VILL SÄGA?

– Vi i arrangörsgruppen hoppas att konferen-
sen kan bli ett avstamp för jämställdhetsarbe-
tet inom RSG. Som det är nu står det tyvärr 
still. För att bli en arbetsplats för alla måste vi 
börja jobba med konkreta åtgärder 

arbetsuppgifter samt om före-
byggande beteende i hemmet. 
Brand i kläder, handhavande av 
handbrandsläckare och brand på 
spisen demonstrerades. Vuxna 
åhörare fick efter uppvisningen 
pröva på att släcka brand i klä-
der samt träna med handbrand-
släckare. 
   Uppvisningen var välbesökt och 
hela dagen var det en ständig 
ström av barn och vuxna 

 Text Bosse Hedenström
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Hallå där Erik Ferm

Avsändare:
Räddningstjänsten Storgöteborg
Box 5204
402 24 Göteborg
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