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Ett sätt är

FIP = Första  insatsperson



Vad innebär FIP?

• Styrkeledare deltid åker egen 

bil



Olika typer av FIP

• Brandingenjör

• Insatsledare

• Styrkeledare deltid

• Brandmanna-FIP,   hel- eller deltidspersonal

• Väktar-FIP

• IFIP  =  industri-FIP

• FIB       Snabbinsatsenhet

• Hemtjänstpersonal

• Ambulanspersonal

• Polispersonal

• Sjuksköterska

• Alla räddningstjänstens fordon



FIP ett verktyg i verktygslådan

• Exempel på åtgärder kan vara:

• Vindruterapport

• Lägesrapport till SOS

• Släckning av brand med handbrandsläckare

• Varna personer i fara 

• Skapa fria luftvägar vid trafikolyckor samt annan första hjälp

• Biträda med flytboj vid drunkningsolyckor

• Begära förstärkningar i tidigt skede eller kunna vända resurser som 

inte behövs

• Orientera och bedöma situationen samt lämna förberedande order till 

ankommande styrkor

• Säkra trafikolyckor mot omgivande trafik och mot brand

• Genomsökning av lokaler vid vissa automatiska brandlarm



Konkreta exempel

• 2003-09-08: Mindre brand i truck släcks av förstainsatspersonen med 
handbrandsläckare.

• 2003-10-30: Automatiskt brandlarm på vårdhem. 
Förstainsatspersonen framme efter 500 meter. Inleder 
konsekvenslindrande åtgärder genom kylning av brännskador och 
larmar ambulans.

• 2003-12-07: Brand i flera kontorsutrymmen i en industribyggnad 
dämpades av förstainsatspersonen med handbrandsläckare. 
Rökdykare släckte och ventilerade.

• 2003-12-28: Brand i en mindre butik släcktes med en 
handbrandsläckare genom fönstret av förstainsatspersonen. Tre 
minuter senare kom styrkan för kontrollhjälp.

• 2004-03-10: Automatiskt brandlarm. Förstainsatspersonen kunde 
konstatera ”ej brand” så pass tidigt att styrkan aldrig lämnade 
brandstationen.



Ytterligare Exempel

Jag var på stationen och förberedde en övning när 

larmet kom till Krabberyd. 

På plats sprang en man omkring och öppnade alla 

fönster i huset. Jag sprang in med pulversläckare och 

fann ett hål i golvet där det glödde. Efter att ha tömt 

släckaren in i trossbotten kunde vi senare såga upp och 

konstatera att trossbottenbranden i stort sett hade

slocknat



Stärka deltids-verksamhetens

Operativa förmåga



• Olika metoder och arbetssätt för att 

stoppa eller fördröja en 

skadeutbredning

• Sjukvårdsåtgärder

• I FIP-bilen kan finnas:

• Handbrandsläckare

• Vattensystem

• Cafs



Nya grepp vi kan ta till

• Borrmaskin – pulversläckare



Borrmaskin

Handbrandsläckare 

PVC rör



När släckbilen kommer till platsen

• Använd samma hål i karmen för dimspiken



Släckgranat

• Bild



Släckgranat



Släckgranat

• Handhavande

• Risker



FRÅGOR??
Email: kenneth.hermansson@jonkoping.se

TACK!



Upplevelser från de som haft funktionen



Jönköpings Kommun

• FIP är före nästa enhet, 

Räddningsenheten 

• 3min 40 s     (i genomsnitt)


