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1 Inledning                                                                     

1.1 Bakgrund 

Den 28 januari 2012 genomfördes en insats vid en trafikolycka på Djurhagshusvägen 
i Helsingborg med omkomna och flera svårt skadade. I den ena av två inblandade 
fordon fanns en person anställd vid Helsingborgs Brandförsvar.   
 
Enligt 10§ 3 kap Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen se till att 
olyckor undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. 

1.2 Syfte 

Syfte med denna utredning är att utvärdera genomförd insats och föra tillbaka 
erfarenheter till alla i organisationen. Syftet är inte att diskutera huruvida någon eller 
några har gjort något fel, utan att identifiera eventuella organisatoriska brister inom 
vår organisation eller i vårt samarbete med andra organisationer. 

1.3 Metod 

Faktainsamling har skett genom intervjuer med Insatsledare, stabsbrandmästare och   
styrkechefer på Station Berga respektive Station Bårslöv. Information har även 
hämtats från insatsrapporten och SOS ärenderapport. Utredningen har handlagts av 
Gert Linderos och granskats av Lars-Göran Bengtsson . 

1.4 Avgränsningar 

Denna utvärdering skulle normalt vara begränsad till den tid då räddningstjänst 
påbörjades och tills att räddningstjänst avslutades. Vid denna utvärdering har vi valt 
att ha ett speciellt fokus på psykosociala faktorer i vår arbetsmiljö under en pågående 
insats. Av den anledningen har vi valt att ta med efterarbetet vid en insats med stora 
psykosociala påfrestningar för att få en helhetssyn på räddningsinsatsen. 
  

2 Insats 

Larmcentralens ärendenummer: 20-2537195-2 
Start: 15:12.11 
Avslut: 17:47.12 
Händelsetyp och ledningsnivå:  Nivå 2 Trafikolycka 
Adress: Djurhagshusvägen norr om  Flowerteam 
 
Utalarmerade styrkor och fordon:   M200,       SBM 

264-1310, räddningsfordon, Berga  
       264-1140, tankfordon, Berga 
       264-1080, insatsledare, Bårslöv 
 
Förstärkande och avlösande enheter:   264-1010, räddningsfordon, Bårslöv 
       264-1040, tankbilfordon, Bårslöv 
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2.1 Omfattning vid ankomst 

Två personbilar har kolliderat front mot front. En person är avliden och svårt 
fastklämd i en av fordonen och 3 skadade i det andra fordonet. När första 
räddningsfordonet kommer fram finns redan en ambulans på olycksplatsen. Det 
konstateras ganska omgående att det var en arbetskamrat och hans familj som var 
inblandande i olyckan. 

2.2 Räddningstjänstens åtgärder 

Positioneringen var inte helt klar från början och uppskattningsvis så kan detta ha 
försenat insatsen för delar av de utryckande enheterna. Vid framkomsten säkrades 
olycksplatsen. Det fanns redan en ambulans på platsen som meddelar att det fanns 
en avliden i ett av fordonen och att det fanns 3 personer i ett annat fordon som var i 
behov av vård. I samråd med medicinskt ansvarig blir beslutet att hjälpa ambulansen 
med att ta hand om 3 skadade i ett av fordonen. När insatsledaren kommer till 
platsen övertar han rollen som räddningsledare och ankommande räddningsfordon 
påbörjar klippning i det fordon där det finns skadade personer.  
 
Allt eftersom sjukvårdsresurser anländer övergick personal från räddningsfordon 
264-1310 till att hjälpa räddningsfordon 264-1010 att assistera vid losstagningen i ett 
av de inblandade fordonen. Insatsledaren bad polisen att stänga av vägen helt under 
räddningsarbetet och under saneringen av vägbanan. Insatsledaren meddelade 
bakåt till SBM att kamratstödsorganisationen skulle aktiveras efter som det var en 
arbetskamrat inblandad i trafikolyckan.  
 
Efter att de skadade plockats ut ur ett av fordonen beslutades i samråd mellan 
insatsledaren och styrkechefen på Station Berga samt bilbärgare att transportera 
fordonet  med den fastklämda och avlidna personen till Bergas övningsfält för 
losstagning under lugna och passande former. Losstagningen av den avlidna 
genomfördes tillsammans med polis, bärgare och begravningsentreprenör. 

2.3 Skadeomfattning 

En person avliden och 3 skadade personer samt 2 stycken totalskadade personbilar 
 

3 Utvärdering av insatsen 

3.1 MMI 

Säkra olycksplatsen och ta hand om de skadade tills mer sjukvårdsresurser 
anländer. Därefter normal losstagning enligt fastställd metodik. 

3.2 Insatsorganisation på skadeplats 

Första styrkechef på platsen blev räddningsledare tills insatsledaren kommer och då 
övertog han rollen som räddningsledare omgående. Räddningspersonalen från 
Station Berga hjälper ambulanspersonalen med sjukvården tills mer ambulanser 
kommer till platsen. När räddningspersonalen från Station Bårslöv kom till platsen 
tilldelas dom uppgift att sköta losstagningen i ett av fordonen. När fler ambulanser 
anländer till olycksplatsen övergår räddningspersonalen från Station Berga till att 
assistera räddningspersonalen från Bårslöv vid klippningen av fordonet.  
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3.3 Metodval 

Att säkra olycksplatsen och därefter i första hand ta hand om det skadade tills mer 
sjukvårdspersonal anländer. Ankommande räddningspersonal påbörjar losstagning. 

3.4 Fordonsplacering 

Fordonen placerades enligt praxis för närskydd av olycksplats och helt avstängd väg.  

3.5 Kommunikation 

Talgrupp RAPS 41 användes under hela olycksarbetet med den fördelen att polis 
och ambulans kunde medverka och lyssna i talgruppen. Insatsledaren meddelade via 
mobiltelefon bakåt till SBM om vad som hänt och vem som var drabbad. SBM ringde 
upp och meddelade RCB om situationen. Ingen ”vindruterapport” lämnades av första 
styrkan på plats. Detta påverkade inte insatsen som sådan utan får ses som normal 
”miss” på grund av omständigheterna för första styrkan på platsen. Insatsledaren 
lämnade en kort rapport till SBM när han bildat sig en uppfattning av olycksplatsen 
och de skadade personerna.   

3.6 Samverkan med andra organisationer 

I dokumentationen framkommer inget som säger att samverkan polis, ambulans, 
bilbärgare, begravningsentreprenör avviker från det normala.   

3.7  Psykosociala faktorer i vår arbetsmiljön   

Exempel på faktorer i arbetet som kan orsaka påfrestningar som kan leda till ohälsa 
taget från arbetsmiljöverket skrifter. 

 Stor arbetsmängd – högt arbetstempo  

 Ensidigt, upprepat och monotont arbete  

 Oklara förväntningar på arbetsinsats – oklara roller  

 Ständiga förändringar – otrygghet i anställningen   

 Risker för hot och våld   

 Skiftarbete – oregelbundna arbetstider    

 Konflikter - kränkningar – trakasserier   

 Arbete med människor   

 Sociala kontakter   

 Ensamarbete   

 Den fysiska miljön 

Att komma till en olycka där anhöriga, bekanta eller arbetskamrater är inblandade 
ställer stora krav på verksamheten för att minimera påfrestningarna och för att 
räddningstjänsten ändå ska fungera. Det finns studier som visar att vi som personer 
reagerar väldigt olika på psykosociala påfrestningar. Reaktionerna kan komma 
omedelbart, under räddningsinsatsen eller efter räddningsinsatsen. Det går inte att 
ha ”regler” för hur och vad vi ska göra om vi kommer till en olycksplats där vi kommer 
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att utsättas för extrema psykosociala påfrestningar. Vi vet aldrig hur olyckan kommer 
att se ut och vi kommer aldrig att veta när den kommer att inträffa.  

En handlingsplan för hur vi agerar då vi utsatts för påfrestningar under en 
räddningsinsats finns och fungerade i detta fallet som tänkt. Det finns däremot ingen 
detaljerad beskrivning av om man t.ex. ska meddela anhöriga, meddela bakåt i 
organisationen (ankommande resurser, SBM, etc.) om vad som hänt och vem som är 
inblandad.   

3.8  När verksamheten drabbas av svåra psykosociala påfrestningar 

Det är inte första gången vi drabbas av stora psykosocial påfrestningar under 
pågående insats och vi kommer säkert att drabbas igen. Det går inte att förutsäga 
när det kan inträffa och det går inte heller att förutse händelsens karaktär. Ett 
professionellt uppträdande med stort inslag av ödmjukhet och kunskap underlättar ett 
räddningsarbete under  svåra psykosociala  påfrestningar. Ett gediget efterarbete 
med kamratstödsorganisationen ska genomföras och initieras av insatsledaren och 
verkställs av SBM som är Räddningschef i Beredskaps förlängda arm i stabsarbetet. 

3.9 Kamratstödsorganisationen 

På alla arbetsställen ska det finnas beredskap och rutiner för första 
hjälpen och krisstöd. Det främsta syftet är att personalen ska må bra och 
inte drabbas av ohälsa eller om arbetet i sig innebär risk för stora 
påfrestningar och behöver åtgärdas. Målet är att arbetsrelaterade 
händelser ska hanteras på arbetsplatsen och inte hos den enskilde på 
hemmaplan. Personal som är belastad av obearbetade händelser fungerar 
inte fullt ut vilket kan leda till fel beslut samt till såväl fysisk som psykisk 
ohälsa. Genom brandförsvarets kamratstödsorganisation uppfylls 
Arbetsmiljöverkets författning ”AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd”. 
Avlastningssamtal genomför man om det är praktiskt genomförbart helst 
inom 2 - 4 tim. efter inträffad händelse eller så snart som möjligt.  
 

A) Kriterier för när kamratstödsorganisationen skall aktiveras. 
 

1 I följande arbetssituationer: 

a) Hot- och våldsituationer 

b) Riskfyllda insatser  

c) Någon jag känner är drabbad på olycksplatsen 

d) Association till anhörig 

e) Groteska situationer 

f) Barn, svårt skadade, döda eller döende 

g) Skada på egen personal 

h) Starka anhörigreaktioner 

i) Känd person (anhörig, kamrat eller kändis pga. 
massmedia) 

j) Mord/självmord med starka sinnesintryck (t.ex. 
lukter) 

k) Närstående organisation inblandad (polis, 
sjukvård m.fl.) 

l) För övrigt vid insatser med starka sinnesintryck 
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2 Vid trafikincidenter med egen personal involverad 

3 Vid misslyckande i samband med insats eller när det 
varit brister som påverkat arbetet. 

4 Övriga händelser som kan ge starka reaktioner. 

5 Medarbetare drabbas av svår eller plötslig allvarlig 
sjukdom. 

6 För övrigt när någon begär det eller uppvisar reaktioner 

B) Studerande/Elever 

1 Skall vara med vid tekniska genomgångar, 
avlastningssamtal och debriefing. 

2 Enskilda genomgångar och avlastningssamtal skall 
generöst tillhandahållas. 

3 Elevens skola skall kontaktas av ansvarig chef efter 
allvarlig händelse. 

1) Rutiner vid särskild händelse för operativ personal: 

Det mänskliga omhändertagandet tillhör insatsen! Skäl som ”har inte tid”, 
och ”behöver inte” godkänns inte om insatsledaren (ILD) beslutat annat! 

Om händelser inträffar som ingår i kriterierna för aktivering av 
”Kamratstödsorganisationen” ska följande  handlingsplan följas:  

 Insatsledaren kontaktas och prövar behovet mot 
uppsatta kriterier  och mot enskild medarbetares behov 
samt kontaktar stabsbrandmästaren (SBM). 

 Stabsbrandmästaren söker kamratstödjarnas 
samordnare eller biträdande samordnare (de sitter på 
ett år). Roland Törnblom år 2012. 

 Stabsbrandmästaren informerar VBI och RCB. 
 Vid behov beslutar stabsbrandmästaren i samråd med 

räddningschef i beredskap (RCB) om att ta berörd 
personal ur tjänst.  

 Kamratstödjarna söker fakta av berörd insatsledare. 
Tillsammans söker och kallar de alla involverade parter 
i händelsen till samtal. 
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 Kamratstödjarna förbereder praktiskt omhändertagande 
(mat, dusch, telefonsamtal e.d.). Tid och plats beslutas. 

 Avlastningssamtal genomförs. 

 
Den kamratstödjande verksamheten aktiverades i ett tidigt skedde av insatsledaren 
vilket gav SBM bra möjligheter att förbereda avlastningssamtalen.  
Avlastningssamtalen genomfördes på Station Bårslöv  tillsammans med 
ambulanspersonalen. Utfallet upplevdes som mycket bra och strukturerat. Särskilt 
ambulanspersonalens medverkande uppskattades då de kunde bidraga med 
information som annars inte skulle kunna ge svar på deltagarnas frågor och 
funderingar.   
 
En fråga som dyker är vilka som ska medverka vid den kamratstödjande 
verksamheten. Det är i första hand brandförsvarets egen personal som ska ges 
möjlighet till kamratstödjande verksamhet men varje tillfälle måste formas efter 
behovet när det gäller deltagandet. Annan personal som deltager i räddningsarbetet 
vid en olycka och medverkar vid avlastningssamtal kan bidraga med information och 
tankar som gynnar alla som deltagit i insatsen. Önskvärt är att gruppens storlek 
begränsas till 10-12 personer för att få bra utfall av samtalen. I detta fallet blev 
gruppens storlek 22-23 personer vilket är i största laget. Detta kan påverka en 
enskildes möjligheter och förmåga att samtala fritt. Nu såg man att fördelarna i att 
ambulanspersonalen medverkade var större än nackdelarna med att vara en stor 
grupp.  
 
Då räddningsarbetet på Station Berga tog längre tid än beräknat fick denna grupp av 
personal svårt att hinna till utsatt tid för avlastningssamtalen. En liten irritation 
uppstod ibland personalen då man inte ”hann äta” vilket kan påverka resultatet av 
den kamratstödjande verksamheten. 
 
Som helhet genomfördes den kamratstödjande verksamheten på ett mycket bra sätt.    
  
 

4 Övriga frågor och diskussionsunderlag 

 Som helhetsintryck kan man ställa sig frågan om vi gjorde vi rätt eller kunde 
det göras på ett annat bättre sätt med tanke på att det var en arbetskamrat 
inblandad? 

  Ska SBM meddela anhöriga om vad som hänt? Och i så fall gör man det som 
AG representant eller som arbetskamrat? 

 Har vi tillräckliga rutiner för SBM om vi hamnar i en sådan situation igen? 
 Behövs det en återkoppling efter någon eller några veckor?  
 Vad kan vi och SOS Alarm göra för att positioneringen ska bli så bra som 

möjligt? Det finns så många felkällor. Uppringaren, tekniken, larmoperatören 
etc.  
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5 Slutsatser 

Att ta med som en bra erfarenhet 

 Att jobba professionellt  är viktigt vid alla insatser med psykosociala 
påfrestningar men det finns ett efterarbete som är minst lika viktigt att fullfölja. 

 Vi ska vara restriktiva med att ta upp fordon med fastklämda, avlidna personer 
upp till Station Berga men ibland måste vi göra det av hänsyn till 
trafiksituationen och omständigheterna i övrigt. Platsen utomhus ska då 
prioriteras. 

 Vår arbetskamrat upplevde det som en stor trygghet när första styrkan kom till 
platsen och pratade med honom. Vår arbetskamrats fru kände en stor trygghet 
när räddningspersonalen pratade med henne samtidigt som hon  kände igen 
rösten. 

 Var inte rädd för att visa ödmjukhet inför skadade personer. Att sitta och ”hålla 
handen” i en svår situation kan betyda oerhört mycket för den drabbade. 

 Vi har en mycket bra kamratstödjande verksamhet som vi ska använda oss av 
så fort kriterierna för aktivering uppfylls. 

 
 
Detta kan vi göra bättre 
 

 Att kunna dokumentera en händelse är vi skyldiga att göra enligt LSO. Tiderna 
i dokumentationen är en del i det hela som vi måste försöka få att stämma 
överens med verkligheten på ett bättre sätt. 

 Vem ska vi erbjuda att vara med på den kamratstödjande verksamheten? 
Ambulanspersonal? Poliser? Bilbärgaren? eller andra som har varit direkt 
inblandad i losstagningen? 

 En felaktig positionering kan ha försenat insatsen för delar av 
insatspersonalen. Vad kan vi göra för att minska riskerna för en fel- 
positionering av en olycksplats.?  

 

 


