Sammanställd - ÖVNINGSSVÄRDERING - för övning
Mauritz 20150922 Kristianstad Österlen Airport

Tisdagen den 22 september 2015 klockan 13:00-22:00 genomfördes en
samverkansövning med deltagande enheter från JRCC, SOS alarm AB,
flygledningen Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost,
polismyndigheten och sjukvård i Region Skåne. Samtidigt övades
katastrofledningsgruppen och PKL CSK och förvaltningsledning Skånevård
Kryh.
Mål med övningen var:


Att med flygplatsens räddningstjänst, flygledning, personal på
flygplatsen och övriga organisationer öva i samverkan, samordning
samt lagrumsskiftning under händelseförloppet.



De samverkande organisationerna och flygplatsens nyckelfunktioner
skall hantera informationen och sätta igång insatsen med en
anpassad och effektiv organisation.



Lägesorientering, lägesbild, informationshantering såväl internt som
externt skall ingå som moment för de olika befälen och
nyckelpersonerna som ingår i organisationen för hantering av denna
händelsetyp



Övningen inriktas på hanteringen av grön/gul/röd checklista.

Övningsledningens sammanfattning av övning Mauritz
Samtliga organinsationer är nöjda med övningen. Allt fungerade inte som
tänkt och förbättringspotentialer är redan identifierade och påbörjade.
Genom att identifiera brister på övning kan samverkan bli bättre när
organisationerna är i ”skarpt” läge.
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Larmkedjan fungerade inte som det var tänkt. Det tog väldigt lång tid
innan polis och sjukvård blev utlarmade. Vilket gör att polis och sjukvård
tappar värdefull tid. Enligt övningsupplägget skulle polisen vara först på
plats då detta inte skedde föll sjukvårdsmomentet (överblicka, prioritera
under stress) för patrullerna.
Väl på plats för samtliga organisationer fungerade samarbetet i fältstaben
mycket bra. Tydlig dialog mellan räddningsledare, polisinsatschef och
sjukvårdsledare. Bra med täta fältstabsmöten. Valet av plats för fältstaben
var inte ultimat. Ledningsplatsen borde vara lite längre från
skadeplatsområdet för att inte påverkas för mycket av det intensiva
inledande skadeplatsarbetet. Skadeolatsorganisation genomfördes och
rollfördelning gjordes och utmärktes. Lednings/samverkansmöte hölls vid
ett flertal tillfällen. Logg och skadeplatsskisser gjordes.
Redan i tidigt skede diskuterade fältstaben förslag, lösningar och
samverkan kring skadeplats, uppsamlingsplats och registrering. Bra!
Polisinsatschefen (PIC) hade tidigt kontakt med polisen på flygplatsen och
involverade denna patrull i övningen. Funderingar efter övningen har
väckts kring just flygplatspolisen: Skall de informera anhöriga/press etc
ute på flygplatsen eller skall PIC eller kanske personal från flygplatsen
göra det? Viktigt att samma information går ut så det inte blir förvirring.
Samarbetet fungerade bra mellan polispatruller, sjukvårdspersonal och
brandmän. Ibland upplevde poliser på skadeplatsen att det saknades
sjukvårdspersonal. Viktigt att organisationerna har kommunikation hela
tiden och påtalar detta direkt! Genom att kombinera resurserna och arbeta
i ”team” på skadeplatsen blir skadeplatsarbetet effektivare. Önskemål är
att samtrimma detta under fler gemensamma övningar.
Ansvaret för etablering av uppsamlingsplats ligger på räddningstjänsten.
Det vidare arbetet på uppsamlingsplatsen ansvarar sjukvården för och här
kan naturligtvis resurser från räddningstjänsten användas. Under övningen
upplevdes organisationen på uppsamlingsplatsen smått rörig. In och
utpassering skedde på samma ställe och ledningsansvaret var oklart. Även
här eftersträvas fler gemensamma övningar
Registrering av drabbade fungerade under omständigheterna OK. Polisen
arbetar på att få fram nytt material. Slussfunktionen på skadeplatsen
kunde varit bättre, lättare att veta vilka som var undersökta eller inte.
Troligt löser sig detta i ett skarpt läge - vid övningen övningstekniskt.
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Försenad utlarmning av ambulans och polis:
Bakgrund
Enligt upprättade larmplaner larmas SOS alarm AB efter att uppkoppling
av trepartssamtal skett. Trepartssamtal gäller mellan JRCC, tornet på
flygplatsen och larmcentralen i Kristianstad. Ansvaret för uppkopplingen av
trepartssamtalet ligger på larmcentralen i Kristianstad. Inför övningen
fanns en larmoperatör i larmcentralen som enbart var knuten till
händelsen. Efter avslutat trepartssamtal larmar larmoperatören vidare SOS
alarm AB och då har det gått ca 15 minuter från att övningen startades.
När SOS får larmet ifrågasätts om övningen verkligen har startats då man
förväntade sig larm via 112, detta försenar utalarmering av ambulans och
polis ytterligare.
Åtgärd
Möjligheten att koppla upp även SOS alarm AB i inledningsskedet, sk
fyrapartssamtal undersöks, detta skulle förkorta larmöverföringen. Rutin
för uppkoppling provas en gång per månad.
Skarp larmövning är nu planerad till december 2015.

Slutsats - en bra övning där det gavs möjlighet att samverka med personal
från räddningstjänst, sjukvård, polis och flygplats.
Ett extra plus till figuranterna! Utan dessa hade övningen inte varit lika
givande. Stort tack också till markägare och flygklubben som såg till att
alla engagerade medarbetare fick välförtjänt förplägnad.

Tack till alla för gott samarbete och engagemang!
Hälsar Övningsledningen som ser framemot kommande övningar
Andreas Bengtsson, Micael Svensson / Räddningstjänsten
Johan Svensson Flygplatsen, Säkerhetsansvarig
Therese Hällström Flygtrafikledningen
Magnus Göransson, Daniel Bertilsson / Polismyndigheten
Jennie Jönsson Centralsjukhuset Kristianstad
Carina Ekdahl Hallqvist Region Skånes Prehospitala Enhet / Region Skåne
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Efter övningen gavs samtliga övade möjlighet att genomföra digital
övningsvärdering - här följer en sammanställning av den samma:
ÖVNINGSSVÄRDERING för Mauritz 20150922 RSPE
Översikt
Totalt antal svar
43
Filter
nej
Gruppera efter fråga nej

Markera med det som bäst svarar mot Din uppfattning om övningen
Yrke
A) Sjukvård
B) Polis
C) Räddningstjänst
D) Flygplats
E) Annat - Vad?
Summa

%
30.2%
23.3%
27.9%
14%
4.65%
100%

#
13
10
12
6
2
43

Annan befattning
4 har kommenterat frågan
Sjukvård (en kommentar)
— Supervisor

Flygplats (en kommentar)
— Flygplatsledningens representant

Annat - Vad? (2 kommentarer)
— Flygledare
— Kommunikatör
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Funktion/Roll på plats
%
A) Ledningsplats
B) Skadeplats
C) Uppsamlingsplats
D) Bakre ledning
E) Ledningscentral
F) Annan
Summa

100%

#
9
17
11
3
1
2
43

Övningens syfte och innehåll motsvarade genomförandet
1 Instämmer ej 10 Instämmer helt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Summa
Medelvärde

100%

#
0
2
0
0
1
4
9
10
6
11
43
7.9

Övningens syfte är avpassad efter min yrkesroll
1 Instämmer ej 10 Instämmer helt
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Summa
Medelvärde

100%

#
0
1
2
3
0
1
3
11
6
16
43
8.1
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Jag har tillräckligt med förkunskaper 1 Instämmer ej 10 Instämmer helt
%
#
1
0
2
0
3
2
4
5
5
3
6
0
7
3
8
9
9
11
10
10
Summa
100% 43
Medelvärde
7.7
Kontakt med samverkande organisationer med samband i RAKEL - fungerade
bra 1 Instämmer 10 Instämmer ej
%
#
1
3
2
3
3
3
4
2
5
8
6
2
7
4
8
10
9
5
10
2
1
Summa
100% 43
Medelvärde
6
Hur kommer du att använda dig av det du lärt under övningen?
Jag kommer att genomföra det vi har lärt oss 1 Inte alls 10 I hög grad
%
#
1
0
2
1
3
0
4
1
5
2
6
0
7
3
8
10
9
7
10
17
2
Summa
100% 43
Medelvärde
8.5
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Slutbedömning Vad anser du om övningen som helhet?
1 Mindre Bra 10 Bra
%

#
1
0
2
1
3
0
4
0
5
3
6
2
7
8
8
6
9
7
10
16
Summa 100% 43
Medelvärde
8.3
Beskriv med tre meningar vad Du sagt eller tänkt om den här övningen.
34 har svarat på frågan
— Att vi inte fick göra det som är vår uppgift på skadeplats. Bra markörer. Bra
upplägg av övningen.
— Lärorik, ögonönnande, svårt
— - Sambandet fungerar dåligt, tre ledningscentraler kan leda till katastrofala följder Bättre kommunikation från SL avseende inriktningsbeslut mm, våga ta plats och göra
sig hörd - Se till att ha en fungerande uppsamlingsplats innan drabbade "börjar välla
in"
— Nyttig, men rörig.
— Tanken var god men det nådde inte enda fram. Upplevde det som en "praktisk
pappersövnig. Överlarmning till polis fungerar återigen inte.
— Bra att få se hur det kan fungera vid en liknande katastrof. Rörigt på plats men kul
att se hur man klarar hantera pressen o stressen. Bra att höra vad statisterna tyckte
om utförandet.
— Seriös. Bra att både polis, räddning och sjukvård var med. Bra arrangerad
— Bra med samövningar. Bra scenario på övningen.
— Kaotiskt när man kom dit. Patienter Överallt. Efter ett tag blev ordningen bättre och
patienterna kom iväg.
— Det var en bra och realistisk övning. skulle ha blivit mycket bättre med bättre
figuranter. Det blev realistiskt att vi som poliser kom sist till platsen.
— Lärorikt, intressant och givande
— Lärorik, nyttig och mer övningar i denna storleken!
— Lärorik, bra erfarenhetsmässigt, visar vilka krav som ställs på ens egen roll
— Fan va skoj! Jag anmäler mig till nästa övning direkt. Det här måste fler få uppleva!
— Övningen har gett tips hur vi i framtiden mer effektivt kan arbeta vid tex.flygolyckor.
— Lärorik övning både vad gäller situation och samarbete mellan olika instanser.
— Kul och spännande att öva med andra myndigheter och organisationer. Dåligt
uppstyrt kring figuranterna, hur de som var "avslutade i övningen" blandade ihop sig
med de som fortfarande spelade en roll. Bra case som kändes trovärdigt, sjönt att se
att det finns resurser när det gäller!
— Kaos med struktur ger ordning
— Bra träning
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— En kanonbra övning där vi samarbetar många tillsammans. Intressant att se hur
ambulansen jobbar. Verklighetstrogen.
— Dålig samverkan med sjukvård framme vid flygplanskroppen. Rörig och dåligt
uppstyrd uppsamlingsplats för skadade. Extremt bra med markörer och trovärdighet
på skadade
— En av de bästa SAR-övningar jag varit med om. Mycket bra upplägg. Väl förerett
från övningsledningssidan.
— Tidig samverkan via telefon o rakel måste fungera bättre. Brytpunkt måste
användas. Samtliga inblandade måste registreras snabbt.
— I allra högsta grad nödvändig. Alltid bra att få öva samverkan. Nyttigt för
kompetensutvecklingen.
— bra upplagd. intressant övning. bra att se hur andra enheter fungerade.
— Bra samarbeta mellan alla tre organisationer. verklighetstroget.
— jättebra att öva på stor skadeplats
— Nyttigt men svårt då vi var lite för lite patruller. Bättre genomgång för figuranter så
de inte gör/säger saker som övningsledningen inte tänkt.
— Lärorikt. Positivt. Bra samarbete.
— Bra detaljplanering. Bra övning där alla enheter fick öva på sitt.
— Tyvärr fungerade inte Kristianstads larmcentral, som det är tänkt.
— Intressant och se hur alla samarbetar, det var jobbigt men kul i denna övning och
man märker att det behövs så man kan agera säkrare i ett verkligt läge.
— Fantastiskt roligt och givande. Önskar att fler kollegor hade visat intresse. Önskar
att vi haft övningar oftare.
— Bra planerad! Blandat engagemang! Nyttigt!!
Övriga synpunkter
17 har svarat på frågan
— Tydligare gemensam målbild mellan supervisos från de olika organisationerna.
Försöka få medarbetare att ta kritik på ett bättre sätt.
— Det förekom ingen "livräddning" på plats, personal från RTJ delade upp figuranter
och sa till "allvarligt skadade" att gå till en viss plats. Inget praktiskt arbete på plats.
Jag upplevde att det inte fanns någon vårdpersonal på plats för att vårda/ genomföra
förstahandsåtgärder på platsen för allvarligt skadade utan att de skadade bedömdes
och sedan hände inte mer. Figuranter frågade vad som hände och undrade var
sjukvården fanns. Det nämndes någon ny container med utrustning, mycket fin
utrustning men inget av det blev tillgängligt att använda i övningen. Jag upplever en
bristande kunskap för polisens arbetsuppgifter hos övriga yrkesgrupper vilket sinkade
och försvårade vårt arbete. Bland annat ingår för polisen att identifiera och registrera
personer på olycksplatsen, detta mer eller mindre omöjliggjordes genom att
figuranter flyttades fram och tillbaka, bars tillbaka till skadeplatsen från
uppsamlingsplats för allvarligt skadade. Personer som var ute ur övningen dök upp
igen eller skickades in på uppsamlingsplats för icke eller lindrigt skadade.
Vård och räddningspersonal plockade bort märkning för registrering utförd av
polisen. Tyvärr upplevde jag övningen som kaosartad från räddningstjänst och
sjukvård med ett bristande intresse för övningen. För min del visade övningen till stor
del hur det inte får vara vid en verklig händelse.
— Under mina 30 år i räddningstjänsten har alltid radiosamband varit problem och är
det fortvarande trots rakel som skulle lösa problemen.
— Det var en bra och realistisk övning. Det var dock väldigt synd att figuranterna var
så oengagerade och dåliga (De från xxx) samt att logistiken med att de som var
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"avtransporterade" skickades till uppsamlingsplatsen trots att de egentligen var
"borta". Det gjorde att våra chanser att göra en bra registrering av de som var på
uppsamlingsplatsen grusades.
— Som kommunikatör (du kan aldrig gissa vem som skriver detta xxx)skulle det vara
bra om alla deltagande organisationer har kommunikatörer med så att vi kan öva
samverkan. Vid en större händelse är samövning något som borde vara väldigt bra
att ha med i bagaget
— Fint upplägg i stort, men många åskådare "med band runt armen" som fanns på
plats och rörde sig bland de som spelade roller och på så sätt skapade
missuppfattning. Plötsligt kunde någon som var "åskådare" komma med en skadad
person och hänvisa denna etc. Men återigen; trots allt bra case och bra att öva på en
sådan här "kaosplats", hoppas fler får uppleva övningen. Och att såna här
gemensamma övningar blir fler och fler, eftersom vi trots allt samarbetar ofta..
— Bra och trevlig övning!
— Mycket bra övning, gärna mer övningar tillsammans med Rtj, Sjv och Polis.
— Vi hade inte tur med vädret, men övningen förlöpte från min sida sett mycket bra
ändå. Tack till alla i övningsledningen!
— Bra om det hade varit möjligt att göra övningen "flera gånger" så fler kan öva på
att vara MA/SL. Mycket bra att vi får möjlighet arr öva på detta vis!
— kanon trevligt.
— Mycket bra övning
— Fansastiskt! att beskåda Räddningstjänstens insattsledare som med kundskap,
trygghet och lugn, styrde enheter, införskaffa information och delgav dessa till rätt
team.
— ang. Rakel-samband med övriga organisationer så fick vi ingen raps-talgrupp i
utalarmeringen vilket gjorde att vi gick miste om mycket information på vägen ut.
— Bra med övning och denna gången hela vägen. Det är bra att alla får en chans att
öva, för det ger en möjlighet att bli mentalt förberedd.
— Vi hade behövt något sött tilltugg också.
— Vår uppgift från xxx deltid är att se till så patienter och sjukvårdspersonal har en
bra och säker plats att vara på. Tyvärr ville ni i region skåne använda er av er nya
container vilket gjorde att vår insats tvärdog handlingsmässigt och moraliskt. Om en
övning i denna storleksordningen planeras måste vi få förutsättningarna innan, dåligt!
/räddningsledare xxx deltid
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