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Höör och Hörby är 2 stycken kommunala räddningstjänster med 
civilrättsligavtal mellan varandra. 
 
Det finns cirka 15 000 invånare i respektive kommun. 
 
Räddningstjänsterna består av deltidsstationer med totalt 8 
brandmän i beredskap i respektive kommun. Brandmän är 
fördelade i 4 stycken skift i respektive kommun.  



Lärande efter räddningsinsats 

Hur lär vi oss idag? 
Olycka 

Enskilda 
skiftet 

utvärderar 

Analyseras 
och 

sammanställs 

Presentation 
inför 

samtliga 
skiften 

Dialog 



Lärande efter räddningsinsats 

Utvärdering direkt på skadeplats! 

Enskilda 
skiftet 

utvärderar 

Analyserar 
och 

sammanställer 

Presentation 
inför 

samtliga 

 

1. Vad har hänt? 

2. Vad (inte vem) kan vi förbättra? 

3. Vad fungerade bra? Varför? 

 



Hjälmkamera 

Syftet med att filma en räddningsinsatsen är 
att skapa en gemensam lägesbild för 
räddningsinsatsen (fånga händelsen).  
 
 



Hjälmkamera 
Förutsättningar: 

 Kameran som används monteras på befälets hjälm.  

 Kameran kan enbart manuellt aktiveras av befälet på plats, det vill 
säga ”record knappen” finns enbart på kameran som sitter på 
hjälmen och den kan ej fjärrstyras.  

 Kameran aktiveras enbart vid ett larm och avaktiveras när 
räddningsinsatsen upphör eller när befälet själv vill. 

 Direkt efter insats överförs det inspelade materialet (råmaterialet) till 
en krypterad hårddisk som enbart ett fåtal personer har tillgång till. 

 Råmaterialet redigeras av två stycken personer, som ser till att det 
färdiga filmmaterialet inte kommer att innehålla någon sekretess; 
det vill säga inga drabbade kommer att kunna identifieras baserat på 

deras status, ekonomiska förhållanden och hälsa.  

 



Hjälmkamera 

Projektplan 2012 
 

1. Undersöka tekniska och praktiska möjligheter. 

2. Får vi filma? Vad säger lagstiftningen? 

3. Samverkansmöten med fackliga ombud 

4. Vad säger våra samverkande organisationer? 

5. Utarbeta praktiska rutiner.  

 

Från och med 1 nov 2012. är vi i drift 
Från och med 1 maj 2012 testades tekniken. 



Hjälmkamera 

Användning av inspelat material 

 
 2 gånger per år genomförs erfarenhetsåterföring på ett 

övningstillfälle med det redigerade materialet. 
 

 Skiftet som deltog under räddningsinsatsen får ta del av 
ej redigerat material på stationen, dock skall hela skiftet 
meddelas om detta skall ske. D.v.s. inte en och en får 
komma och titta, utan vid en meddelad tidpunkt. 
 

 Olycksorsaksutredningar 

 



Ett exempel 
 

 

Lärande efter räddningsinsats 

Frågor? 
 

 


