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Innehåll

• CARER

• Ett projekturval

• Forskningsprogrammet Effektiva Räddningsinsatser på framtidens skadeplatser

– Scenarier för möjliga framtida skadeplatser



CARER

• Satsning av LiU och MSB i syfte att konsolidera och stärka forskning 
inom risk-, respons- och räddningsområdet

– forskning och utbildning som behandlar samhällets responsförmåga vid 
frekventa olyckor, extraordinära händelser och katastrofer

• Centrumbildning vid LiU från 2011

– placering vid Informatik, IEI men spänner över olika institutioner och 
fakulteterna 

– Finansierade av MSB/LiU 2011-2018 (Framtidens skadeplats 2015-20)



Fokusområden
• Nya aktörer inom Respons och 

Räddning
– kombinera och komplettera professionella 

responsresurser, (räddningstjänst, polis 
och ambulanssjukvård) med övriga 
samhällsresurser (semi-professioner, 
frivilligorganisationer, enskilde individen)

• Systemsamband: Händelse, 
respons och konsekvens.
– kartlägga, analysera, modellera 

systemsamband vid responsinsatser

– optimering av responssystem



CARER: en tvärvetenskaplig 

forskningsmiljö
Ett vetenskapligt nationellt centrum där forskning och 
kunskapsutveckling bedrivs inom:

• Informatik/ISU

• Organisatoriskt lärande

• Nationalekonomi, företagsekonomi

• Statsvetenskap

• Kognitionsvetenskap

• Logistik, infrainformatik

• Folkhälsovetenskap

• Sociologi

• Datavetenskap

• Katastrofmedicin, intensivvård

• Traumatologi

• Juridik



CARER: en praktiknära 

forskningsmiljö

• Förutom seniora forskare och doktorander representanter från 
MSB, räddningstjänst och andra responsaktörer och 
frivilligorganisationer i expertråd och styrelse 
– Södertörns Brandsvarsförbund, Sjöfartsverket, Brandsskyddsföreningen, 

Missing People etc

• Samverkan med responsorganisationer och myndigheter, näringsliv, 
andra forskningsmiljöer

– MSB, LiÖ, Länsstyrelsen i Östergötland, Socialstyrelsen, SMI, kommuner, SKL

– räddningstjänster, polis, ambulanssjukvård, SOS alarm, frivilligorganisationer, 
civila

– SAAB Security systems, Carmenta, Combitech, Lindholmen Security Arena

– Security Link, Forum Securitatis, Centrum för klimatpolitisk forskning, 
Mittuniversitetet, KaU. FOI, SICS EAST, Katastrofmedicinskt Centrum (KMC), 
Revinge brandutbildning  



Exempel på projekt 2015-16

• ESKORT (införande av sambruk i Norrköpings 
kommun)

• Dynamisk planering och resurs 
allokering/beslutsstöd för kommunal 
räddningstjänst (DYRK) 

• Utmaningar för Svensk Alarmeringstjänst –
larmkedjor, organisatorisk samverkan, innovativa 
ICT stöd 

• Utveckling av ledningsstöd för Polisen samt 
studie runt effekter av decentralisering och förslag 
på virtuell ledningscentral 

• Utrusta brandfordon/verktyg med sensorer för 
att kunna mäta vad som används

• Integrering av frivilliga i dynamisk 
resurshantering (Förstärkt Medmänniska i 
Medelpad)
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Medelpads sätt att jobba 

med frivilliga
1. Hitta samhällen där det tar lång tid för kommunen att påbörja 

räddningsinsats.

2. Basera medverkan i förstärkt medmänniska på lokalsamhällets 
eget intresse. Frivilliga/civila volontärer. Väx efter efterfrågan.

3. Verka i befintliga lokala nätverk (idrottsföreningar, 
hembygdsföreningar osv)

4. Volontärer får grundutbildning (HLR, drunkning, brand, 
trafikolycka)

5. Övning och rep-utbildning årligen. Forum på via 
räddningstjänstens hemsida. Lokalsamhället står för släckare, 
defibrillator mm.

6. SMS-lista hos SOS-alarm, frivilliga larmas ut på hjärtstopp, 
drunkning, trafikolycka, vissa bränder, med hopp om framtida 
dynamisk resurshantering
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Medelpads 

Räddningstjänstförbund

www.raddning.info

Ändrade arbetssätt i Dynamisk 

Resurshantering

Resursförslag

Resurshantera och

larma professionella

Larma frivilliga

Resurshantera och larma semiprofessionella

Hantera förmåga

Larma från kartan

Snabbast till plats



Integrering av frivilliga i 

dynamisk resurshantering
• Studera och utveckla samverkan mellan frivilliga och 

räddningstjänst under drygt ett år
– Procedurer, metoder, utbildning, stöd av informationssystem och 

informationsteknik 

– Ansvarsprinciper, försäkringar, utlägg , juridiska frågor

• Testat integreringen av de frivilliga i DRH-systemet 
(räddningstjänstövning) – juni 2015
– Utlarmning via Rakel/GPS/DRH

– Utlarmning via SMS

– Kvantitativa mätningar och kvalitativ utvärdering



Några resultat och erfarenheter
• Tydliggöra uppdraget tidigt och utveckla (händelse, utlarmning, arbetsuppgifter på 

skadeplats, ansvar, et c)

• Eldsjälar och nyckelpersoner (frivilliga, responsorganisationer)

• Grundförståelse, tillit, personliga relationer 

• Regelverk och det rättsliga skyddet för frivilliga måste ses över och att ett 
kompletterande försäkringsskydd finnas

• Initial utbildning och repetition/övningar samt återkoppling

• Teknik och IT stöd behövs successivt utvecklas t ex för kommunikation mellan 
frivilliga på väg till skadeplats och mellan dem och responsorganisationer 

– t ex utlarmning via SMS eller appar, vägbeskrivningar, mobila checklistor och instruktioner. 
Samt GPS-funktionalitet i mobiltelefonen för navigeringshjälp och för (på sikt) automatisk 
utlarmning av de närmaste resurserna 

• Basal praktisk utrustning (checklistor, reflexvästar, hjärtstartare, bil- och by-kit med 
första hjälpen material etc). 



Några resultat och erfarenheter

• I systemet för dynamisk resurshantering (DRH) bör frivilliga bör läggas till som 
en egen resurs och en eller flera förmågor för den nya resurstypen måste definieras i 
relation till olyckstyp enligt räddningsindex

• En utmaning är frivilligas osäkra tillgänglighet samt behövs utlarmningsstrategi för 
frivilliga (tex fler än en person som åker, önskat antal på skadeplatsen, ytterligare 
utlarmning om frivilliga inte kvitterar inte kan åka

• För en framgångsrik integrering krävs att frivilliga kan positioneras och kan 
kvittera larmen. (givet korrekta positioner kan då systemet föreslå och/eller larma ut 
resurser i fallande ordning efter förväntad körtid till skadeplatsen)  



Rapporter och seminarium runt 

projektet
• Seminarium den 12/10 vid Katastrofmedicinskt Centrum, 

Linköpings universitet, kl 10-12 med efterföljande 
mingellunch

• Rapporter på: 
http://liu.se/forskning/carer/publikationer?l=sv#CARERr
apportserie

• Vill ni delta (och ha lunch): maila 
madeleine.nyberg@liu.se

http://liu.se/forskning/carer/publikationer?l=sv#CARERrapportserie
mailto:madeleine.nyberg@liu.se


Framtidens skadeplats 
Olyckor:

• Trafikolyckor

• Bränder

• Drunkning

• Fallolyckor

• Men också …
– Suicid,

– Hjärtstopp

– Et c….  
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Samhällstrender

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNnChrW2rcgCFUfucgodQd8OmQ&url=http://www.youtube.com/watch?v%3D-8UZQ2OXFXw&psig=AFQjCNEeI_BMBAI9C8Jd_Qs83D2zrmM_mQ&ust=1444206448425372
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNnChrW2rcgCFUfucgodQd8OmQ&url=http://www.youtube.com/watch?v%3D-8UZQ2OXFXw&psig=AFQjCNEeI_BMBAI9C8Jd_Qs83D2zrmM_mQ&ust=1444206448425372


Att bygga upp en forskningsmiljö runt framtidens 

skadeplats: 20 miljoner – 2015-2020



Framtidens skadeplats: Arbetspaket 1 

• Framtidens skadeplats: skapa en bild av hur 
framtidens skadeplats kommer att gestalta sig, samt 
vilken respons som kommer att behövas. 

– Vi kan inte förutsäga framtiden därför gäller det att 
fånga händelser/scenarier som omfattar och varierar så 
många skeenden, miljöer, (kaskad) effekter, responser 
som möjligt

– Arbetat med att ta fram 8 scenarier som utgör input till 
övriga arbetspaket (bygger på MSB framtidsscenarier). 
Förfinas i diskussioner, fokusgrupper

– TiB studie – om synen på framtidens skadeplatser

– Utmana och utvidga tex. Skadeplatsbegreppet, 
samverkansformer, sektorsgränser och perspektiv 



Scenarier

• Tågolycka i väglöst land och kallt klimat

• Brand i hyreshus i socialt oroligt område

• Antagonistisk attack mot en utsatt grupp

• Mindre trafikolycka i glesbygd

• Mindre trafikolycka på tungt trafikerad väg

• Dammbrist och översvämning av Luleälven

• Fartygsolycka med utsläpp av giftiga ämnen

• Drunkning med eftersök



Framtidens skadeplats: Arbetspaket 2 

• Samhällsaktörer i respons och räddning: 
nyttja icke professionella resurser (frivilliga, 
semi-professioner, ideell) i skadeplatsarbetet 

– anpassa organisationsformer, strategier 
och samverkan

– se be behov av t ex utbildning, utrustning, 
IT stöd, informationssystem - checklistor

– lagmässiga, avtalsmässiga, 
försäkringsmässiga aspekter

– redan etablerat forskning/fokusområde i CARER 
men som nu kompletteras med t ex juridiska, 
och genusvetenskapliga perspektiv samt i andra 
organisationer (t ex polisen)



Framtidens skadeplats: Arbetspaket 3 

• Skadeplatslogistik: säkerställa så 
att de mest lämpade resurserna på 
effektivaste sätt kan respondera till 
och arbeta på skadeplatsen

– t ex , uppgiftsanalys, prioritering, 
optimering (skadade, utrustning, 
resurser, transporter)

– alarmering, informationsspridning, 
mobila tekniker, sociala medier

– utgångspunkt i CARER fokusområde 
systemsamband och projekt runt 
dynamisk resursallokering och 
tekniska beslutsstöd



Framtidens skadeplats: Arbetspaket 4

• Teknik för effektivt skadeplatsarbete: att skapa en testbädd där 
olika IT lösningar  (delvis baserade på behov i AP2) prövas och 
utvecklas tillsammans med användare (olika typer av 
räddningsorganisationer i serier workshops) 

– t ex radionätverk, meshnätverk, sensorer för fordon, verktyg 
patientdata/vital parametrar, Internet of Things, triageappar…..

– behovsbaserat och ta sikte på framtiden



Framtidens skadeplats: Arbetspaket 5 
• Utvärdering av och validering av ny teknik och metodik för 

skadeplatsarbete

– att utvärdera tekniska lösningar, nya resurser och strategier med avseende 
på användbarhet, nytta 

– utveckla potentiella nya arbetsmetoder i testbädd

– bygga på och vidareutveckla befintlig verksamhet vid 
LiU/Katastrofmedicinskt Centrum (t ex Digital Emergo Train, Testbädden 
Landstinget Östergötland)

– skall  på sikt resultera i verktyg och metodik för att instruera, träna och 
stödja återkoppling i utbildningssituationer (kurser, praktisk tillämpning)



Digital träningsmiljö - DigEmergo



Framtidens skadeplats: Arbetspaket 6
• Värdering av arbetsinsatser: möjliggöra en värdering av effektiviteten hos 

såväl enskilda räddningsinsatser som hela räddningssystemet 

– lyfta till makro- samhällsnivå, optimering, 

– ekonomiska analyser, beslutsunderlag

– ta fram nya mätmått



www.liu.se

Sofie Pilemalm

sofie.pilemalm@liu.se

www.liu.se/forskning/carer

twitter: @liu_carer


