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Förord
Denna rapport är en reseberättelse om studieresa inom Projekt BlåljUS till Scottish
Multi-Agency Resilience Training and Exercise Unit SMARTEU i Cambuslang,
Skottland 21-22 augusti 2019.
Projekt BlåljUS-Blåljusaktörer i UtbildningsSamverkan är finansierat av EU:s fond
för inre säkerhet, ISF.
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Reseberättelse studieresa SMARTEU
Målet för Projekt Blåljus är att ta fram en gemensam utbildningsplattform för
området skydd, undsättning och vård. Organisationer som deltar i projektet är
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Katastrofmedicinskt
centrum (KMC), Räddningstjänsten Syd (Rsyd) och Polisen.
Projektet arbetar för att gå från vägledning till praktisk nytta och implementering
för att få utbildningssamverkan att fungera över blåljusaktörsgränserna i Sverige.
Vi ser att gemensamma nationella mål och strategisk styrning ger kontinuitet till en
robust utbildningssamverkan mellan blåljusmyndigheter, och att en del i arbetet är
att lyfta diskussionen om utbildningssamverkan till en nationell nivå. Projektet
bjöd därför med nyckelpersoner i deltagande organisationer på studieresa till
Skottland för att få insikt i hur samverkan mellan blåljus kan se ut både operativt
och i utbildningsfrågor. Skottland har övergått till nationell styrning av
blåljusmyndigheter och följer samverkansmodeller för både operativ verksamhet
och för utbildning och träning av blåljusaktörer. Besöket gav oss en möjlighet att
få veta mer om olika arbetssätt, ta lärdom av och få insyn i fördelar och nackdelar
med modellerna våra värdar jobbat med sedan 2012.
Vi besökte SMARTEU, Scottish Multi-Agency Resilience Training & Excercise
Unit, vid huvudkvarteret för Scottish Fire and Rescue Services i Cambuslang
utanför Glasgow. Head of unit på SMARTEU är Douglas Stirling, värd för
studiebesöket.
Deltagare:
Namn

Organisation

Rafael Davidgård

Polisen, Noa

Anders Benberg

Polisen, Noa

Linda Kazmierczak

Räddningstjänsten Syd (Rsyd)

Lars-Göran Uddholm

CARER, Södertörns
brandförsvarsförbund

Anders Axelsson

MSB, USAM

Elna Johansson

MSB, USAM

5

Andreas Westöö

Katastrofmedicinskt centrum
(KMC)

Ulf Nilsson

Rsyd

Carl-Oscar Jonson

KMC, projektledare

Lynn Ranåker

Rsyd, projektledare

Tanja Ståhle

MSB, projektledare

Stefan Isaksson

MSB, Projekt BlåljUS

Henrik Lidberg

KMC, Projekt BlåljUS

Susanna Lönnqvist

KMC, Projekt BlåljUS

Dag 1
21 augusti
Kort introduktion av studiebesöksdeltagare och våra förväntningar på och
förhoppningar för besöket inledde dagen. Under första besöksdagen presenterades
SMARTEU, bakgrunden till arbetet och ambulanssjukvårdens och polisens syn på
samverkansarbetet. Douglas Stirling presenterade utbildnings- och
övningsstrukturer, samverkansprocesser och modeller. Under eftermiddagen
presenterades också övningscentret med rundtur på övningsfältet och lokaler.
Öppen diskussion med frågor till dagens talare avslutade dagen, innan gemensam
middag med Douglas Stirling och representanter för samarbetet på SMARTEU.
Talare dag 1:
Douglas Stirling, Head of Unit SMARTEU
Stephen Massetti, General Manager National Risk and Resilience Department
Bernard Higgins, Assistant Chief Constable, Police Scotland

Douglas Stirling: Introduktion till SMARTEU
Militär bakgrund, polis, Head of Unit SMARTEU
SMARTEU bildades 2014 och är i dag en enhet på 14 personer. Startskottet för
bildandet var förberedelser inför olympiska spelen i London 2012. Inför spelen
och fotbollsmatcher i Skottland ombads Douglas Stirling projektleda en stor CTövning. Istället levererades 11 övningar under ett års tid, med effektiv
resursfördelning och där polis, räddningstjänst och ambulans bjöds in för att delta
i övningarna. Resultatet var överförbar träning och övning för alla. Vid denna
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tidpunkt bestod polisen av åtta poliskårer (och två myndigheter),
ambulanssjukvården av en ambulanstjänst och räddningstjänsten av åtta tjänster.
2012 togs JESIP-riktlinjerna (Joint Emergency Services Interoperability Principles,
bilaga 1) i bruk med uppföljning (som en följd av högre krav på samarbete och
samverkan som har sin grund i tiden efter 11 september attackerna) i hela
Storbritannien och i dag är det lagstadgat att polis, ambulans och räddningstjänst
följer JESIP. Under 2014 ordnades flertalet stora evenemang i Skottland, där
planering, beredskap och övning gjordes i samverkan i ett projekt som var en
fortsättning på arbetet med förberedelser för olympiska spelen. Ingen plattform
för tillvaratagandet av utvärderingar och erfarenheter fanns, och efterfrågades av
projektledning och blåljusaktörer. SMARTEU bildades i september 2014.
Samverkansövningar och träning har använts för att ”sälja in” konceptet
SMARTEU och samverkan överlag till beslutsfattare och politiker. Stöd på
ministernivå i Skottland har varit avgörande. Samverkansövningar kan
demonstrera och avslöja verkliga behov samtidigt som de konkret visar upp nyttan
av samarbete. Då fungerar polis-RT-ambulans som ett kollektiv utåt sett, som kan
erbjuda försäkran att allvarliga händelser hanteras på bästa sätt. Om inte nationell
nivå på beslutsfattare går att nå i dagsläge, få med de högsta beslutsfattarna
och/eller nyckelpersonerna i egen organisation, och använd övningar för att visa
upp samverkan och nyttan av den för organisatoriskt och finansiellt stöd.
Inom utbildning och träning: framgångsfaktorn är gap training, gap identification.
SMARTEU utvecklar med hjälp av ämnesexperter ny utbildning (fast track 21
dagar) efter identifierad brist och lämnar sedan över till nationella
träningscentrum. Kort översikt utbildningar:


Stay Safe (run, hide, tell)



JESIP



Move to Critical



Joint On Scene Command



Fatal Accident Inquiry:
adressera organisatoriska fel
som lett till dödsfall, övning
och imiterad rättegång



Joint Decision Making



Tri-Service Debriefing



Tri-Service Loggist



Call Assessment Model





Military Aid to the Civil
Authorities (MACA)

Exercise Design and
Development



Emergency Planning College



Marauding Terrorist Attack





CBRN Command

Multi Agency Strategic
Leadership

Framgångsfaktorer: Personliga kontakter. Förståelsen för andra organisationerna
viktig del av övning och utbildning, förlängning i det operativa. JESIP- riktlinjerna;
förståelse för andras lagrum och prioriteringar, och gemensam vokabulär. Högsta
beslutsfattare med på tåget, om inte nationellt; i egen organisation. Samla aktiva
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och villiga samarbetspartners i samma rum (co-locate, coordinate).
Begrepp: JESIP (Joint Emergency Services Interoperability Principles). Resiliens är
både förmågan att kunna svara på alla typer av masskadehändelser och resiliens
hos och inom själva räddningsorganisationen.
Erfarenhet: Träning och övning ett effektivt sätt att ”showcase” samverkan. Utgå
inte från att egen organisation har rätt i alla frågor, till exempel har alla olika
definitioner och uppfattning av risk. Effekten av samverkan visar sig privat i
vänskapsband över aktörs- och organisationsgränserna.
”Scotland is a one stop shop for all blue light training and we (the tri-service)
speak as one voice when meeting questions and requirements from
officials”.

Stephen Massetti: Samverkan och nyttan från
ambulansvårdens perspektiv
Sjukvården har en plikt gentemot patienten och samverkan är det effektivaste
sättet att hjälpa tredje man. Enligt lag måste ambulanssjukvården samarbeta
med ansvar för medicinska interventioner, och berättiga när man inte
samverkar.
Nyttan av utbildningssamverkan:


Förståelse för både egen och andras organisation



Fungerande operativ samverkan, integration vid händelse



Förståelse för och avvägning av olika prioriteringar, samtidigt tillit till de
egna



Professionell utveckling

Ledningsfunktioner hos ambulansen som övas:


Operational commanders - akutvård, sektorledning, specialistteam



Ambulance tactical commander - zone commander



Strategic commander – co-lokaliseras med räddningstjänst och polis under
pågående händelse



Executive command level – ser händelsen utifrån, balanserar och beslutar
om resurser, ansvar resiliens och återhämtning.

Seniora commanders övar och utbildas tillsammans med polis och räddningstjänst.
Framgångsfaktorer: Delad förståelse tack vare gemensam utbildning, tillgång
till andra organisationers ämnesexperter och procedurer.
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Erfarenhet: Ambulansen måste värna om den tillit allmänheten visar dem.
Övning och träning får inte alltid uppmärksamheten eller prio den behöver,
responstider är mätbart och prioriteras av högre beslutsfattare. Organisatoriskt
enklare kommunikation med en polisstyrka och en räddningstjänst.

Bernard Higgins: Samverkan och nyttan från polisens
perspektiv
1 april 2013 slogs polisen i Skottland ihop till en polismyndighet. Beskrivning av
hur samverkan har utvecklats från att samlas över en motorhuv på skadeplats, till
dagens samverkansarbete och SMARTEU. Starkt händelsedrivet arbete; 20072012 skedde årligen antingen masskadehändelser eller naturkatastrofer i Skottland.
År 2014 anordnades flera stora sportevenemang som krävde samverkan,
koordinering och övning. Debrief och utvärdering av dessa var SMARTEU:s
första uppdrag, bildandet av en plattform där alla aktörer kunde lära av varandra
och av förberedelserna och övningarna inför evenemangen.
Polisens uppdrag är att koordinera vid händelser, och övningssamverkan har
skapat förståelse för olika aktörers olika roller, och tidslinjer vid händelser. I dag är
polisen mogen att agera vid händelser och vid planerade evenemang som t.ex.
högrisk fotbollsmatcher. SMARTEU var plattformen som behövdes för att få
utbildningar och lösningar på samverkansfrågor levererade till alla tre aktörer.
Framgångsfaktorer: Personliga kontakter (co-locate). Få inblandade
myndigheter; överenskommelser av policys förenklas. Involvera taktisk nivå i
samverkansarbetet. En plattform för samverkan; att överlåta utveckling till
enskilda aktörer inte vägen framåt.
Erfarenhet: Samverkansövning och träning är ett sätt att visa upp nyttan av
samverkan för att påverka politiker och få dem att förstå de verkliga behoven hos
de tre aktörerna. Prata klarspråk och försköna inte verkligheten, poängtera att
samverkan i träning och operativt är effektivare och rätt sak att göra för tredje
man. Nu tränas nästa generation ledare i organisationerna, som inte vet om annat
än samverkan, vilket leder till förändring i arbetskultur.
“It’s the effective way to do it, but it’s also the right way to do it”.

Douglas Stirling: Organisatorisk utveckling och lärande,
samverkansstrukturer
The Civil Contingencies Act från 2004 och The Civil Contingencies Act 2004
Contingency Planning Regulations från 2005 lagstadgar ett antal plikter för
Category 1 responders i Skottland, bland andra:
Utvärdera risker – upprätthålla beredskapsplaner – dela information – samarbeta.
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Skottland är organiserat i resilience partnerships (regionalt) där alla aktörer och
myndigheter använder JESIP och grundar arbetet på Integrated Emergency
Management (IEM) (bilaga 2) för att koordinera myndigheter och aktörer som
ingår i partnerships. METHANE-riktlinjerna (bilaga 2) för delning av information
vid stor komplex händelse förser aktörerna och kontrollfunktioner med en
struktur att följa, och användning av METHANE rekommenderas vid alla typer av
händelser.
Lärande sker i samverkan via JOL-systemet (Joint Operations Learning) och
gemensam debriefing. Lärdomar tas om hand från händelser, planerade
evenemang, träning och övning, inspektioner och operativ verksamhet. Lärdomar
går via SMARTEU och Emergency Services Training Collaboration Group
(ESTCG) = styrelsegrupp med representanter från polisens, ambulansens och
räddningstjänstens nationella träningscentrum och ledare för specialist operations
units. ESTCG och SMARTEU rapporterar till SMARTEU:s styrelse (SMARTEU
Interoperability board som består av verkställande ledare hos tre de tjänsterna).
Styrelsen kan göra beslut om utbildning behövs på organisatoriskt plan.
SMARTEU gör första utvärderingen av behov av utbildning/gap identification
och har ansvar för uppföljning och rapportering uppåt i ledet.
Framgångsfaktorer: ”streamline” grupperingar som har hand om
utbildningsfrågor för att snabbt få ut kunskaper och utbildningar till aktörerna.
Erfarenhet: verkställande ledare/lokala chefer övertalas genom att visa på hur
stor nyttan av övningssamverkan är för liten kostnad, och effektivisering och
planering av träning och övning minskar stressen av att avsätta personal och
resurser till övningar. Motstånd kan finnas på taktisk och mellanledningsnivå, där
personal upplever att de inte har tid att avsätta för träning och övning. Småskalig
övning som presenterar samverkan på rätt sätt till låg kostnad kan vara ett sätt att
få ledare/beslutsfattare med på resan.

Reflektioner dag 1
Vilka är nyckelpersoner i Sverige? Identifiera dem i organisationerna som man kan
visa tydliga exempel för, nyttan och framgångsfaktorer från Skottland. Börja i det
lilla samtidigt, t.ex. gemensamma ledningsutbildningar. Tre aktörer med personer
som verkligen vill utveckla utbildningssamverkan; Polisen, MSB, SoS? Polisen kan
driva på mycket som en myndighet. En anda behövs och för det krävs rätt
personer. Introducera en nätverkstanke, göra ett pilotprojekt och gräva där man
står i strukturer som finns på plats. Identifiera något gemensamt som kan bli ett
konkret exempel.
Saknas kravställning från nationell nivå. Vems uppdrag. Kunskapsplattform
ledning MSB finns, kanal för att sprida kunskaper?
Nationellt system för utvärdering och återkoppling tillbaka till utbildning saknas,
någon måste ställa frågan och följa upp systematisk utvärdering och lärande.
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Stockholm liknande utveckling efter terrorattentat. Projekt Gemensam
ledningscentral (Bergslagen) och Samverkan Stockholm har hand om
träningstillfällen som större evenemang och högrisk fotbollsmatcher, kan vara
exempel/projekt att jacka in i.

Dag 2
22 augusti
Dag två av besöket på SMARTEU inleddes med presentation om nyttan för
räddningstjänsten. Jannet Whitley berättade om utbildningar och projekt inom
kollektivt ledarskap som erbjuds alla tjänstemän av initiativet Workforce Scotland.
Samarbete och samverkan mellan polis, räddningstjänst och ambulans och
Glasgow stad och kommunen behandlades med hjälp av exempel på
samverkansprojekt och hur kommunen arbetar med resiliens och återhämtning.
Talare dag 2:
John Dickie, Assistant Chief Officer, Director of Response and Resilience,
Scottish Fire and Rescue Service
Janet Whitley, Workforce Scotland, Scottish Government
Tom Jackson, Glasgow City Council
Alan McDaid, inspector, Police Scotland
Michael Fletcher, sergeant, Police Scotland
Neil Farnell, Strategic Innovation and Technology, Glasgow City Council

John Dickie: Samverkan och nyttan från ambulansvårdens
perspektiv
JESIP: co-locate, coordinate & communicate centralt för räddningstjänstten. Delar
resurser med ambulansen i centrala delar av Skottland. Geografiskt utmanande i
norra delarna och ute på öarna. Polis och räddningstjänst delar inte stationer men
distrikten sammanfaller, och de tre tjänsterna har egna kontrollrum.
Riktlinjer: SCAF= Scottish Co-ordination and Advisory Framework. Utvecklade
av räddningstjänsten, principer för att koppla räddningstjänstens arbete till skotska
och brittiska parlamentet. Används bl.a. vid move to critical och planering inför
stora evenemang.
Utbildningssamverkan inom:




Ambulance co-respond
training & welfare support
for firefighters
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Samverkansövning för
marauding terrorist attack på

fyra strategiska ställen i
Skottland



Gemensam logging och
debriefing via SMARTEU



MACC multiagency control
room





Joint on scene command
training

Kommunikationsträning
(kom. med andra tjänsterna
och militären)



Riskutvärdering, allmän
säkerhet och vapen

Framgångsfaktorer: Personliga kontakter och relationer, skapade över tid på
fältet. Samverkanstvång inte fungerande.
Erfarenhet: Brandman hos OCCTU (Specialist crime division, Polisen) för
informationsdelning för att undvika att räddningsarbete förhindrar polisarbete.
Största barriären för informationsutbyte mellan polis och räddningstjänst fanns
inom arbetskultur. Första steget var att bygga tillit genom att tillåta en brandman
finnas på plats, via vilken informationen gick. I dag finns etablerade system för
delning av information så att räddningsaktioner inte stör pågående polisinsatser.

Janet Whitley: Collaborative Leadership
Scottish leaders forum = ledare för all offentlig verksamhet möts och diskuterar
frågor eller större tema. Workforce Scotland = samarbete mellan offentliga aktörer
som erbjuder coaching, samarbeten, ledarbyten för att öka förståelsen för andras
arbete och perspektiv. Erbjuds över 200 ledare och Workforce Scotland får och
samlar in lärande om ledarskap.
Living systems – äkta förändring sker i verkligt arbete, och de som gör arbetet
skapar förändringen. Människor äger det de förändrar. Olika typer av ledarskap
krävs på olika nivåer av ovisshet och komplexitet. Högre komplexitet kräver
inkännande ledarskap, stora frågor kan inte lösas isolerat. Ledare bör ställa rätt
frågor och engagera till samarbete. Nytillträdda ledare inom polis, ambulans och
räddningstjänst genomgår ledarskapsträning (för alla tre tjänster), i denna ingår en
modul collaborative leadership. Lära sig vilken typ av ledarskap är fungerande vid
vilket tillfälle. Obligatoriskt för befordring.
Erfarenhet: Det en känner till har stark dragningskraft och förändring (i processer
eller ledarskap) sker inte med tvång.

Glasgow City Council: Samverkansarbete och resiliens
Tom Jackson, från Glasgow City Council, Alan McDaid och Michael Fletcher från
Polisen beskrev konkreta projekt som gjorts i samverkan mellan
staden/kommunen och polisen. Kommunen förpliktigad att göra beredskaps- och
utvecklingsplaner, local outcomes improvement plans, som följs upp. Glasgow är
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indelat i 23 Safe Glasgow partnerships, där polis och räddningstjänst har insyn och
deltar.
Exempel projekt One Glasgow, brottsreducering. MATAC = Multi-Agency
Tasking and Co-ordinating = polisen, säkerhet, rättsväsendet, ideella föreningar,
socialtjänsten.
Jobbar efter modellen Identify (t.ex. ungdomar i riskzonen för brottslighet) – refer
– monitor – support. MATAC har ansvarsområden (geografiskt) där
uppdateringsmöten hålls en gång per månad, och riktat arbete kan koncentreras på
fem områden åt gången.
Nationell databas med informationsdelning mellan polis, ambulans och
räddningstjänst för att kunna identifiera barn som tar skada.
Neil Farnell beskrev nyttan av samverkansarbetet från lokal myndighets
perspektiv och jämförde respons med recovery – tidslinjen, där tiden för
återhämtning är mycket längre än själva hanteringen av händelsen. City council bär
ansvaret för återhämtning efter stor komplex händelse. Beredskapsplaner finns att
löpa parallellt; ett system för planerat evenemang (t.ex. Commonwealth games)
och ett system för normal beredskap.
Framgångsfaktor: ett system (JESIP) som alla aktörer känner igen sig i. Pågående
arbete med gemensam nomenklatur för tredje part så att alla aktörer förstår
varandras funktion.
Erfarenhet: Har man ett system som fungerar för var dags händelser, använd det
också för stora planerade evenemang och komplexa händelser för igenkänning.
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Identifierade framgångsfaktorer i SMARTEU:s
arbetssätt och processer

Figur 1. Identifierade framgångsfaktorer i SMARTEU:s arbetssätt och processer.
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ACC Bernard Higgins presenterar.

Anders Axelsson, MSB, tackar Douglas
Stirling för ett givande studiebesök med
vimpel och brandskyddsutrustning.

(Från vänster) Douglas Stirling blir tackad av Anders
Benberg och Rafael Davidgård med polisens plakett.

Deltagarna utanför Headquarters of Scottish Fire and Rescue Services i Cambuslang. Bakre
raden från vänster: Carl-Oscar Jonson (KMC), Henrik Lidberg (KMC), Anders Benberg
(Polisen). Mitten från vänster: Andreas Westöö (KMC), Lars-Göran Uddholm (CARER),
Stefan Isaksson (MSB), Elna Johansson (MSB), Rafael Davidgård (Polisen). Främre raden:
Anders Axelsson (MSB), Susanna Lönnqvist (KMC), Tanja Ståhle (MSB), Lynn Ranåker
(Rsyd), Ulf Nilsson (Rsyd) och Linda Kazmierczak (Rsyd).
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Detaljerat program dag 1
Time

Topic

0835

Samling för
avfärd

i hotellobbyn

0900-0945

Introduction to
SMARTEU

Douglas Stirling,
Head of SMARTEU

This will focus on the
background to
establishment of the
unit, key
interoperability
milestones and
outline current
collaborative work
streams

1000-1045

Collaborative
Working, the
benefits from an
ambulance service
perspective

Stephen Massetti
General Manager –
National Risk and
Resilience Dept. Scottish
Ambulance Service

1100-1145

Collaborative
Working, the
benefits from a
police service
perspective

1200-1240

Lunch

1245-1330

1330-1530
1530-1700

1830

Organisational
Learning and
Development and
Collaborative
Governance
Structures

Reflective group
discussions
Reflective group
discussions

Speaker

Bernard Higgins, Assistant
Chief Constable, Police
Scotland

Douglas Stirling,
Head of SMARTEU

Comments

This will look at the
benefits secured
through joint training
and partnership
Governance
structures including
cost benefits and
effectiveness with
particular focus on
planning for and
delivering major
events and/or in
response to major
incidents. It will also
give a brief insight
into the working of
RRP with a
collaborative working
emphasis.

This will focus on the
governance
structures,
procedures and
practices that are in
place to assist the
collaborative
securing of lessons
identified and
progress to lessons
learned.

All delegates
Swedish delegates
Samling 1815 i
hotellobbyn

Middag
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Detaljerat program dag 2
Time

Topic

0835

Samling för
avfärd

0900-0930

Collaborative
Working, the
benefits from a fire
service
perspective.

0945- 1030

1045-1145

1215

Collective
Leadership

Collaborative
Working, the
benefits from a
local authority
perspective.

Speaker

Comments
i hotellobbyn

John Dickie, Assistant Chief
Officer, Director of Response
and Resilience, Scottish Fire
and Rescue Service.

Janet Whitley, Workforce
Scotland, Scottish
Government.

Neil Farnell, Strategic,

Innovation and
Technology, Glasgow City
Council

Lunch
Transfer till
Edinburgh
flygplats
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Collective
Leadership is offered
to cross
organisational
groups who are
grappling with a
complex issue and
are open to learning
and doing things
differently.
With focus on
collaborative working
to affect change in
relation to complex
and wicked issues.
Focus on the
benefits the local
authorities gain from
collaborative working
in regards to
preparedness and
response to range of
resilience matters
including major
events. In addition it
will examine the
work of the
Community Planning
Partnership and all
the joint work
conducted across
the city.

Bilaga 1. JESSIP Joint Emergency Services Interoperability
Principles

Joint decision model
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Bilaga 2. IEM
Integrated Emergency Management

METHANE
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