


Hur påverkar numerären 

metodvalen och förmågan 

 

…eller hur ska vi på bästa sätt  

uppfylla hjälpbehovet? 
 



Samhällets samlade förmåga att hantera olyckor 

 

Profession räddningstjänst: 10 % 20 %... 100% 

Också känt som heltid och deltid ... 

Semiprofessionella  

Ideella, 

enskilda individer 



En del av samhällets samlade förmåga 

Förmågan att hantera olyckor kan 

också ökas på andra sätt. 

Profession 

Semiprofession 

Enskilda individer 

Fokus för presentationen 



Vad vi menar med differentierande styrkor 

Exempel på olika möjligheter med samma personal 

 



Numerärens påverkan vid räddningsinsats 

Tiden är en viktig faktor för den/de drabbade 

 

Antalet är inte viktigare än kompetensen 

 

Små resurser ger stor effekt i ett tidigt läge 

 

En mer utmanande organisation som behöver övas 

 

Ger andra förutsättningar för ett säkert arbete 

 

Tidsfaktorns betydelse  

vid räddningsinsatser  



Mentometerfråga: 

Har ni differentierade styrkor på er räddningstjänst? 

• Ja  

 

• Ja, men det finns också en 1+4 enhet som rycker ut 

 

• Ja, bara på deltid 

 

• Nej 

 



Bra exempel så jobbar vi i Lomma - Staffanstorp 

 



 



Man kan alltid göra nått 

Uttrycket brukar användas så fort man pratar om offensiva enheter men 

vad innebär det konkret? 



 

 
Mentometerfråga: 

Kan man livrädda någon i en brinnande byggnad trots att 

man är färre än 1+4? 

• Ja, om det är sannolikt att personen lever  

 

• Ja, förutsatt att du alltid bedömer och hanterar riskerna gentemot det du 

vinner 

 

• Nej, jag uppfattar att lagstiftningen förhindrar detta 

 

• Nej, det är alltid olämpligt 

 



Livräddning med semiprofessionella 

 



Först på plats vid en livräddande situation 

 
Risker 

Händelser är aldrig lika  

Allmänna risker finns alltid 

Brandfenomen 

Värme/brandgaser 

Osäkerhet över arbetssättet 

Säkerheten 

Vi är kompetenta och utbildade 

Utrustningen ökar säkerhetsmarginalen  

Byggnadstekniska brandskyddet är  i regel bra  i bostäder 

Anslutande resurser och kommunikation 

Riskbedömningar och planeringen ska ha gjorts i förväg  

(Systematiskt arbetsmiljöarbete och 1 kap 3§ LSO) 



Flerbostadshus 
Tre våningar  

Betongelement 

Källare/vind 

Brand i köket 

 

Resursförutsättning 
1-2 brandmän, personbil 

Tryckluftsapparat 

10 kg pulversläckare (exempelvis) 

Åtgärder 
Informera om läget och tänkta åtgärder 

Genomsök/ventilering av (rökfyllt)trapphus 

Släck/kontrollera/påverka branden  

Förbered för ankommande resurser 

 

Säkerhetstänk 
Läs byggnaden (Kunskap/erfarenhet) 

Aktiv riskbedömning 

 Brandgaser - Tryckluftsapparat 

 Sikt – Värmekamera/litet utrymme 

 Riskfylld miljö – Kommunikation  

 



Villa 
Två våningar  

Träkonstruktion 

Inga brandcellsgränser 

Brand i köket 
 

Resursförutsättning 
1-2 brandmän, personbil 

Tryckluftsapparat 

10 kg pulversläckare (exempelvis) 

Åtgärder 
Informera om läget och tänkta åtgärder 

Släck/kontrollera/påverka branden (utifrån och in) 

Om kontroll uppnås kan sök göras annars stäng igen 

Förbered för ankommande resurser 

 

Säkerhetstänk 
Läs byggnaden (Kunskap/erfarenhet) 

Aktiv riskbedömning 

 Brandgaser - Tryckluftsapparat 

 Sikt – Värmekamera/litet utrymme 

 Brandspridning- kontroll av brand 

 Riskfylld miljö – Kommunikation 

   

 



Tack för er uppmärksamhet! 

 




