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Sammanfattning  

Ända sen lagstiftarna i 1944, 1962 och 1974 års brandlagsstiftning samt 1986 års 
räddningstjänstlag har det funnits en strävan att öka kommunernas ansvar för brandsläckning, 
räddningstjänst och förebyggande brandskydd. I Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska 
de olika aktörernas ansvar gällande brandsäkerhet tydliggöras, vilket kan ses som en naturlig 
utveckling av samhällets strävan mot en bättre brandsäkerhet. För att tillgodose kraven som 
Lagen om skydd mot olyckor ställer på ägare och nyttjanderättshavare så bör ett s.k. 
Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) bedrivas under hela byggnadens/anläggningens tid för 
användning och skall omfatta såväl verksamhet som organisation.  

Landstinget är en aktör som berörs av Lagen om skydd mot olyckor eftersom en brand i ett 
sjukhus eller vårdinrättning kan, av lätt förståeliga skäl, få katastrofala följder. Landstinget i 
Värmland har de senaste åren genomfört en koncernövergripande översyn av sitt totala 
säkerhetsarbete. Landstinget i Värmland har en handlingsplan för att förebygga brand. Både 
utbildning och övning är viktiga delar i brandskyddet och all personal skall vara delaktiga.  

Eftersom både utbildning och övning är viktiga delar i brandskyddet vid sjukhus så är det 
värdefullt med någon form av uppföljning/utvärdering. Uppföljningen bör vara relaterad till 
målen för utbildningen. Under och efter lärprocessen går det att fastställa i vilken grad 
utbildningsmålen har uppnåtts, dvs. har den studerande lärt sig det som avsågs? Syftet med 
uppsatsen är att utvärdera hur väl personalen på två avdelningar vid Centralsjukhuset i 
Karlstad anser sig ha tillräckliga kunskaper angående brandsäkerhet. Uppsatsen har 
genomförts som en pilotstudie på uppdrag av säkerhetsansvarig vid Landstinget i Värmland.  

Första delen av utvärderingen är allmän och tar upp frågor som berör individens upplevda 
kompetens samt individens syn på organisationen vid brand. Nästa del i utvärderingen består 
av frågor kring landstingets mål med brandutbildning och omfattar de olika moment som 
utbildningsplanen tar upp. Den sista delen i undersökningen handlar om frågor som endast 
besvaras av personal som genomgått samverkansövning med Räddningstjänsten. 
Svarsalternativen är utformade för att ge respondenterna en möjlighet att uttrycka ett 
kvalitativt ställningstagande till frågorna i utvärderingen.  

Positiva slutsatser är att stora delar av respondenterna anser sig ha tillräckliga kunskaper i 
brandsäkerhet. Respondenterna anser sig även ha tillräckliga kunskaper utifrån Landstinget i 
Värmlands mål med brandutbildningen för personal. De respondenter som genomgått 
samverkansövning med Räddningstjänsten verkar överlag anse sin egen och avdelningens 
kompetens tillräcklig för att fungera i samarbete med Räddningstjänsten. Respondenterna 
anser att både brandutbildning och brandövning har ökat deras handlingsförmåga vid brand i 
positiv utsträckning. En negativ slutsats är att det finns en tendens att respondenterna förlitar 
sig mer på avdelningen än sin egen förmåga att fungera i samarbete med Räddningstjänsten.   

Slutligen ett förslag på fortsatt arbete inom området brandsäkerhet. Genom att använda sig av 
en följdfråga till varje enkätfråga kan man identifiera både styrkor och svagheter, vilket kan 
användas för att öka personalens upplevelse av en tryggare arbetsmiljö utifrån 
brandsäkerhetsperspektiv.    
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Abstract  

Since 1944, 1962 and 1974 years' fire legislation and 1986 years' rescue service law there has 
been an ongoing ambition to increase the municipalities' responsibilities for fireextinction, 
rescue service and preventive fire protection. In the Law about protections against accidents 
(2003:778) will the different operators' responsibilities current fire security be clarified, which 
can be seen as a natural development of the society's endeavor against a better fire security. In 
order to meet the requirements as the Laws about protections against accidents sets on owners 
and users there should be a Systematic Fire Prevention be carried out during the whole 
building's/plant's time for use and will cover as well activity as organisation.  

Landstinget is an operator that is affected by the Law about protections against accidents, 
since a fire in a hospital or care institution can cause catastrophical consequences. Landstinget 
in the county of Värmland has over the last years implemented a concern overall review of its 
total security work. Landstinget in the county of Värmland has an action plan in order to 
prevent fire. Both education and exercise are important parts in the fire protection and all 
personnel will be participating. Since both education and exercise are important parts in the 
fire protection at hospitals it is valuable with some kind of follow-up/evaluation. The 
evaluation should be related to the objectives for the education. During and after the education 
process it is possible to establish in which degree the education objectives have been 
achieved, which means, has the student learnt what was intended? The purpose of this essay is 
to evaluate how well the personnel on two departments at the Central hospital in Karlstad 
considers itself to have sufficient knowledge concerning fire security. This essay has been 
carried out as a pilot study on commission of the Manager of Security at Landstinget in the 
county of Värmland.  

The first part of the evaluation is general and the questions concerns the individual's 
experienced competence and the individual's sights on how the organisation handle a fire. The 
second part of the evaluation discusses Landstinget in the county of Värmland’s objectives 
with fire education and covers those different aspects as the education plan covers. The last 
part of the survey deals with questions that only concerns the personnel that have undergone 
the collaboration exercise with Rescue Service. The reply alternatives are formulated in order 
to give the Respondents a possibility to give a qualitative stand-point to the questions in the 
evaluation.  

A positive conclusion are that many of the Respondents considers’ themselves to have 
sufficient knowledge in fire security. Furthermore, the Respondents consider themselves to 
have sufficient knowledge about Landstinget in county of Värmland objectives with the fire 
education for personnel. The Respondents, who have undergone collaboration exercise with 
Rescue Service seems in a great extent to consider themselves and the department's 
competence sufficient in order to function in collaboration with the Rescue Service. The 
Respondents consider that both fire education and fire exercise has increased their ability to 
act during fire situation in a positive extent. A negative conclusion is that it seems to exist a 
tendency that the Respondents trust in a bigger extent more in the co-workers ability than 
their own ability to function in collaboration with the Rescue Service.   

A suggestion on continued work is to use consequence questions to the respondents in order 
to identify both strength and weakness within the fire security as an aid in order to increase 
the personnel's experience of a safer work environment.  
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1. Inledning  

”En eldsvåda på ett sjukhus är ett skräckscenario för alla inblandade. Sängliggande 
patienter, brandfarliga vätskor, explosiva gaser… Det är få tillbud som bekymrar 
räddningstjänsten så mycket som en brand på någon av landstingets 
vårdinrättningar.”   
(Per Grundström [1] )  

Ända sen lagstiftarna i 1944, 1962 och 1974 års brandlagsstiftning samt 1986 års 
räddningstjänstlag har det funnits en strävan att öka kommunernas ansvar för brandsläckning, 
räddningstjänst och förebyggande brandskydd [2]. Nu är det emellertid tänkt att Lagen om 
skydd mot olyckor (2003:778) ska tydliggöra de olika aktörernas ansvar gällande 
brandsäkerhet, vilket kan ses som en naturlig utveckling av samhällets strävan mot en bättre 
brandsäkerhet. Bilden (1) nedan visar överskådligt vilka aktörer som berörs av lagen [2].  

 

Figur 1. Visar vilka aktörer som berörs av Lagen om skydd mot olyckor.  

Lagen tar även upp hur räddningstjänsten ska uppfylla verksamhets mål och hur resultat ska 
redovisas. Vilken organisationsform verksamheten använder och vilka metoder som används 
för att uppnå önskade resultat bestämmer räddningstjänstansvarig [2].  

Det är staten, kommuner och enskilda aktörers skyldighet att vidta åtgärder för eller att 
medverka till skydd mot olyckor och för att begränsa skador till följd av olyckor. Med 
enskilda aktörer syftar man dels till de fysiska personer vilka representerar den enskilda 
människan, medan juridiska personer ses som en organisation som har liknande rättskapacitet 
som fysiska personer. De största enskilda juridiska aktörerna är staten och landstinget, som 
följs av kommuner, företag och föreningar. Något som är viktigt att poängtera är att dessa 
aktörer fyller viktiga funktioner genom att de är ägare och/eller nyttjanderättshavare till 
byggnader och anläggningar, samt att de kan agera som diverse verksamhetsutövare.   

Förutom att alla medborgare är skyldiga att varna och alarmera vid en olycka så gäller 
särskilda bestämmelser för ägare och verksamhetsutövare vid anläggningar med farlig 
verksamhet, dessa bestämmelser är främst riktade mot brandskydd. Det spelar ingen roll om 
risken för brand eller om konsekvenserna är stora eller små, alla ägare och 
nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar skall vidta de åtgärder som krävs för att 
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förebygga och förhindra brand samt begränsa skadorna till följd av brand [3]. Åtgärderna kan 
antingen vara av teknisk eller organisatorisk karaktär, där den tekniska syftar till utrustning 
som kan vara vid hjälp för detektering eller släckning av brand medan den organisatoriska kan 
handla om utbildning och information.  

För att tillgodose kraven som Lagen om skydd mot olyckor ställer på ägare och 
nyttjanderättshavare så bör ett s.k. Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) bedrivas under 
hela byggnadens/anläggningens tid för användning. För att det ska ske på ett fördelaktigt sätt 
så bör brandskyddet dokumenteras [4]. Det systematiska brandskyddsarbetet bör omfatta både 
förebyggande åtgärder och åtgärder som bör användas vid händelse av brand [2]. Ägare och  
brukare bör kontinuerligt vidta dessa åtgärder för att på så sätt minska risken för uppkomst av 
brand och minimera skadorna vid en eventuell brand.    

Dokumentationen av SBA bör finnas för alla byggnader och anläggningar, några undantag 
finns där skriftlig dokumentation inte behöver upprättas. Undantag kan vara enklare 
byggnader eller anläggningar där brandrisken är låg och verksamhet som bedrivs inte ställer 
särskilda krav på tekniska eller organisatoriska brandskyddsåtgärder, samt att tillräckligt med 
information och kunskap kan förmedlas på ett annat sätt [2]. Själva dokumentationen bör 
omfatta en beskrivning av byggnaden och dess brandskyddslösningar, vilken verksamhet som 
bedrivs och hur organisationen kring brandskyddet ser ut. Det vanligaste sättet att 
sammanställa dokumentationen är att personer som är väl insatta i verksamheten utför själva 
arbetet. Det kan även behövas extern hjälp vid särskilda tillfällen. Vid större verksamheter är 
det lämpligast att en brandskyddsansvarig tar ansvaret för brandskydd och dokumentation.  

Dokumentationens innehåll varierar självfallet från fall till fall, men om det är aktuellt att 
skapa en skriftlig dokumentation av brandskyddet så finns det en generell vägledning som 
omfattar ett flertal punkter som kan vara lämpliga att ta med i dokumentationen. Dessa 
punkter redovisas i Bilaga 1 och kommer från boken: Lagen om skydd mot olyckor, 
beskrivningar och kommentarer [2]. Viktiga delar i dokumentationen bör omfatta: Generell 
beskrivning av byggnaden och verksamheten, ansvarsfördelning, beskrivning av det tekniska 
brandskyddet, planer för utbildning och övning m.m.   

Det är viktigt att poängtera att dokumentationen bara är en del av det brandskyddsarbetet. 
Dokumentationen kan fungera som underlag för den skriftliga redogörelse för brandskyddet 
som ägaren eller verksamhetsutövaren ska lämna till kommunen. Att lämna in brandskydd är 
lagstadgat enligt 2 kap. 3§ Lagen om skydd mot olyckor. Vid nyare byggnationer kan 
brandskyddsdokumentationen även fungera som grund för det systematiska och kontinuerliga 
brandskyddsarbetet [2]. När en byggnad tas i bruk ska dokumentationen kompletteras från 
byggprocessen med uppgifter om vilken slags verksamhet som skall bedrivas i byggnaden.  
Dokumentationen ska fungera som ett hjälpmedel och en kunskapskälla för de som berörs av 
verksamheten, den ska på så sätt användas för styrning och vägledning av det systematiska 
och kontinuerliga brandskyddsarbetet. Behovet av den skriftliga dokumentationen av 
brandskyddet beror främst på byggnaden, verksamheten och organisationen, dessa tre 
beskrivs kort nedan. Det finns ytterligare faktorer men det är dessa tre som är de mest 
tongivande [2]. Dessa delar ska fungera som underlag för ägarens egenkontroll och är inte 
obligatorisk för den skriftliga delen som ska lämnas in till kommunen.  

 

Byggnaden: Denna faktor är en viktig del för inledningen av dokumentationen 
beroende på hur byggnaden har upprättats och hur omgivningen omkring ser ut.   
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Verksamheten: Byggnader och anläggningar som bedriver verksamheter som 
medför stor risk för uppkomst av brand eller för spridning av brand, omfattar stora 
personantal, omfattar sovande personal med dålig lokalkännedom, ofta förändras 
eller kan medföra att utrymningsvägar kan blockeras bör utforma dessa delar i 
dokumentationen. Exempel på verksamheter som berörs av denna faktor kan vara 
skolor, industrier, hotell och sjukhus.  

 

Organisation: Byggnader och anläggningar som bedriver verksamhet som är 
beroende av en organisation där flera personer är engagerade i utformning och 
upprätthållande av det systematiska brandskyddsarbetet, där det förutsätts ett aktivt 
deltagande av personalen vid brand eller tillbud eller där brandskyddet till stor del 
är beroende av ett fungerande samarbete mellan personalen bör ta med detta i 
dokumentationen. Här är det även mycket viktigt med information till personer som 
är direkt berörda av verksamheten. Exempel på verksamheter som berörs av denna 
faktor kan vara skolor, gallerior, idrottsanläggningar, hotell och sjukhus.  

Att Landstinget är en aktör som berörs av den nya lagen om skydd mot olyckor gällande 
brandsäkerhet nämns redan i samband med bild 1. En viktig post under Landstingets ansvar är 
att de förvaltar ett flertal sjukhus. Brand inom ett sjukhus eller vårdinrättning kan, av lätt 
förståeliga skäl, få katastrofala följder [5]. Brandskydd är därför ett prioriterat 
säkerhetsområde. Även SBA (enligt Lagen om skydd mot olyckor) ger en bra förståelse för att 
Landstingets verksamheter berörs av denna viktiga del i säkerhetsarbetet. Samtliga punkter 
ovan är viktiga delar i SBA. Den första punkten handlar om hur bra byggnaden dvs. sjukhuset 
kan stå emot en eventuell brand, samt att det kan ske en korrekt utrymning ur sjukhuset. Även 
verksamheten i sig själv är extra känslig när det gäller sjukhuset, anledningen är att sjukhus 
ofta är stora komplexa byggnationer med många människor som inte har så stor 
lokalkännedom av området som dom befinner sig i. Organisationen är också en viktig del i det 
systematiska brandskyddsarbetet för sjukhus, eftersom det krävs ett aktivt deltagande från 
personalen vid en eventuell brand. Samtidigt som personalen fyller en viktig funktion i det 
förebyggande brandskyddsarbetet. Ytterligare ett tecken på att sjukhus betraktas som ett 
riskobjekt för brand är att räddningstjänsten alltid betraktar sjukhus som kvalificerade 
riskobjekt [5].     

Det är således ingen tillfällighet att Landstinget anser att ett gediget brandskyddsarbete har 
högsta prioritet när det gäller säkerhetsarbete inom Landstinget. Vid ett möte i Västerås den 9 
januari 2005 med Landstingsförbundet, representanter från Landstingen, fastighetsägare och 
försäkringsbolaget Trygg Hansa diskuterades det övergripande säkerhetsarbetet inom 
Landstingen i Sverige [6]. Gruppen enades om att säkerhetsarbetet skall vara en integrerad del 
av verksamhetens dagliga arbete och nedanstående säkerhetsområden definierades: 

 

Brand 

 

Krishantering 

 

Driftsäkerhet 

 

Informationssäkerhet IT 

 

Kompetensförsörjning 

 

Arbetsmiljö 

 

Miljösäkerhet 

 

Tillträdesskydd 

 

Våld och hot 

 

Ekonomisk säkerhet 

 

Vårdsäkerhet 

 

Transportsäkerhet 

 

Medicinteknisk säkerhet 

 

Katastrofmedicinsk beredskap 

 

Avtalsskrivning / Kontrakt  

De totalt 15 säkerhetsområdena prioriterades i en 1-5 gradig skala. Utgångspunkterna var 
följande; Risker och påföljande skador som kan medföra konsekvenser för många vid ett och 
samma skadetillfälle, d v s störa verksamheten totalt eller i stort sett, har ansetts utgöra grund 
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för prioritetsgrad 1. I dessa fall bedöms alltså både antalet drabbade och den totala 
konsekvensen som stor.  

Områden som är omgärdade av långtgående lagreglering har prioriterats lågt inom 
Landstinget, eftersom betydande resurser redan allokerats till dessa områden. I dessa områden 
finns redan stor kompetens, t ex avseende katastrofmedicinsk beredskap och arbetsmiljö. 
Ovanstående kriterier resulterade i att brand fick som ensam punkt prioritetsgrad 1 [6].  

I skriften ”Det Trygga och Säkra Landstinget” från Landstingsförbundet poängteras följande: 
Säkerhetsmedvetande skapas i landsting där det finns ett starkt politiskt stöd och stöd från 
Landtingets tjänstemannaledning. På central nivå i ett landsting kan och bör en 
säkerhetspolicy och allmänna riktlinjer för säkerhetsarbetet formuleras. I eller i omedelbar 
närhet av landstingsledningen bör också ansvaret för samordning av säkerhetsinsatserna på 
olika nivåer ligga.  

Landstinget i Värmland har de senaste åren genomfört koncernövergripande översyn av dess 
totala säkerhetsarbete och organisation. I uppdraget har man tydliggjort vad som ingår i 
vardagssäkerheten, vid katastrofer och extraordinära händelser samt att utifrån resultatet skapa 
en övergripande modell för säkerhetsarbetets ledning och samordning inom Landstinget i 
Värmland.  

Översynen skall säkerhetsställa ett skydd mot skada eller brott, för patienter, anställda, elever, 
besökande, förtroendevalda och entreprenörer samt mot skada eller förlust av tillgångar och 
anläggningar [7].  

I och med att Lagen om skydd mot olyckor rekommenderar att fastighetsägare bör 
dokumentera sitt systematiska brandskydd så har Landstinget i Värmland börjat med en 
övergripande brandskyddsdokumentation för sina verksamheter. Den dokumentation som 
hittills finns att tillgå är ett utkast från den 1 april 2005 som visar klart och tydligt att den 
följer vägledningen enligt Lagen om skydd mot olyckor som nämns på sidan två i uppsatsen.   

Vid inventering av Landstinget i Värmlands lokala enheter har det visats sig att 
brandutbildning av personal fram till 2003 endast förekommit sporadiskt. Initiativ till 
utbildning har oftast tagits lokalt. I syfte att få en mer heltäckande bild av nuläget utfördes 
därför en enkätundersökning bland cheferna i det centrala distriktet. Enkätsvaren bekräftade 
att brandutbildningen av personal har varit obetydlig och otillräcklig[8].   

Landstinget i Värmland har sedan tidigare handlingsplaner för att förebygga brand. Den 
senaste är från 2002-09-17 som en följd av att utbildningsbehovet inom samtliga 
verksamheter konstaterades vara stort specificerades i planen ansvaret för olika 
verksamhetsområden och vilka insatser som krävs för att minska brandriskerna och öka 
beredskapen. Enligt planen omfattar Landstingsservice ansvarsområde bl a framtagande av 
plan för brandutbildning av landstingets personal [8].  

Under rubrikerna 13. Utbildning och 14. Utrymningsövning och övning i handhavande av 
släckutrustning i Landstingets utkast av brandskyddsdokumentationen tas både utbildning och 
övning upp. Syftet med utbildningen är att skapa ett medvetande om brandskyddet hos all 
personal. Personalen förväntas kunna ta egna initiativ och medverka till en väl skyddad 
verksamhet. Med övning är det tänkt att alla anställda ska få sådana kunskaper att de kan 
släcka en liten brand och medverka till att lokalerna snabbt och säkert kan utrymmas. 
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Att använda sig av utbildning och övning är ett utmärkt sätt att bygga upp kunskap och 
lärande när det gäller skadeavhjälpande åtgärder för den enskilde. Att utbildning och övning 
bör ingå i brandskyddet har nämnts ovan i de punkter som Lagen om skydd mot olyckor 
rekommenderar för att göra en skriftlig dokumentation av brandskyddet, vilket visas i bilaga 
1. Utbildningen ska naturligtvis även omfatta de risker som är förknippade med brand inom 
företaget, förebyggande åtgärder och hur personalen kan medverka i det förebyggande arbetet 
genom att uppmärksamma och avvärja de akuta risker som uppstår. Svenska 
brandförsvarsföreningen rekommenderar att brandutbildning/övning bör ske med en intervall 
som inte överstiger tre år för att de kunskaper som förvärvats inte skall gå förlorad [8].   

De delar som bör ha högst prioritet när det gäller skadeavhjälpande åtgärder är varning och 
alarmering, utrymning, egen manuell insats, samverkan med den kommunala 
räddningstjänsten och efterföljande åtgärder [2]. Utbildningen som rör de skadeavhjälpande 
åtgärderna bör lämpligen innehålla erforderliga praktiska moment så att personalen kan drilla 
in de rutiner som krävs, detta är ett bra komplement för att öka personalens kunskap och 
självförtroende. När det gäller större verksamheter som t ex. sjukhus är det även viktigt att i 
samverkan med räddningstjänsten öva de planerade skyddsåtgärderna som ingår i 
utbildningen. Detta ger personalen en bra inblick i hur samverkan med räddningstjänsten ska 
fungera, samt att det ger personalen värdefull kunskap om hur de bör reagera vid en eventuell 
brand.     

Eftersom både utbildning och övning är viktiga delar i brandskyddet vid sjukhus så är det 
värdefullt med någon form av uppföljning/utvärdering. Vid all utbildning sker en 
påverkan/lärande av ny kunskap av den studerande [9]. Denna bör rimligtvis vara relaterad till 
målen för utbildningen. Under och efter lärprocessen går det att fastställa i vilken grad 
utbildningsmålen har uppnåtts, dvs. har den studerande lärt sig det som avsågs? 
Resultatanalysen ska sedan ligga till grund, dels för bedömning av den studerande, dels för en 
revision av programmet eller systemet. Detta gäller även för övningsmoment eftersom övning 
oftast bygger på praktiska inslag utifrån en utbildningsplan. Det finns tre typer av 
bedömningskategorier, dessa tre är: individrelaterad, norm-/grupprelaterad och målrelaterad 
bedömning. Både individrelaterad och norm-/grupprelaterad bedömning kan utgöra inslag i en 
målrelaterad bedömning.  

Den individrelaterade bedömningen bygger på en människosyn, där varje individ anses vara 
en unik och särpräglad varelse. Den förutsätter att det går att väga samman och bedöma den 
studerande i alla avseenden – kunskaper, färdigheter, attityder och värderingar, samt hur dessa 
utvecklas från ett tillfälle till ett annat. Utbildningen ses här som en utvecklingsprocess i 
stället för en strävan mot ett fastlagt mål. Problemen med denna bedömning är dels att 
kartlägga den studerandes förmåga och förutsättningar, dels att typen av bedömning inte 
medger jämförelser mellan individer och därmed inte kan användas för urval [9].  

Förutsättningen för norm-/grupprelaterad bedömning är att alla utbildningsgrupper av en viss 
typ arbetar med samma utbildningsinnehåll. Människan ses som sammansatt av ett antal olika 
förmågor som kan mätas och som varierar från låga till höga värden. Lärprocessen kan inte 
organiseras kring bestämda kunskapskrav, utan alla studerande är i princip godkända. 
Bedömningen relateras till norm, som grundas på resultat som andra slumpvis valda grupper 
uppnått, t ex vid standardiserade prov. Norm-/grupprelaterad bedömning ger möjlighet till 
rangordning och urval t ex för högre studier [9].  
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Förutsättningen för den målrelaterade bedömningen är att det ska finnas klart angivna 
formuleringar av målen för vad den studerande ska klara av i form av kunskaper och 
färdigheter. Grundsynen på människan är att hon för att klara sig i kampen för tillvaron måste 
tillägna sig bestämda kunskaper och färdigheter. Utbildningen struktureras därför kring målen 
och bedömningen går ut på att klargöra om den studerande nått de angivna målen eller inte. 
Även denna typ av utvärdering ger möjlighet till rangordning och urval [9].        

Det finns ett flertal forskare med teorier och modeller inom det allmänna säkerhetsarbetet. En 
av de mest använda är Haddon, som är olycksforskningens grundare. Han utgick från att 
nyckeln till ett effektivt förebyggande av olyckor är att förhindra att energi flödar ut eller 
träffar det vi vill skydda. För sjukhus är energin branden och det man vill skydda är personal, 
patienter och Landstingets lokaler.   

Utifrån sitt energitänkande utvecklade Haddon tio strategier för att förebygga skador och 
begränsa deras verkningar:  

1. Förhindra att energikällan överhuvudtaget introduceras. 
2. Reducera mängden riskfylld energi som tillåts införas i samhället. 
3. Förhindra utflöde av riskfylld energi från befintliga system. 
4. Modifiera energiskällan så att ett eventuellt utflöde blir mindre häftigt. 
5. Separera energikällan i tid eller rum från det som ska skyddas. 
6. Isolera energikällan genom införsel av någon typ av barriär. 
7. Modifiera energikällan genom att påverka möjliga kontaktytor så att energin fördelas 

bättre. 
8. Öka motståndskraften hos den eller det som kan bli utsatt för energikällan. 
9. Rädda och skadebegränsa vid en olycka. 
10. Lindra, bota, återställa och rehabilitera. [10]  

Utifrån Landstinget i Värmland systematiska brandskyddsarbete finns en tydlig struktur i 
dokumentationen som följer Haddons energistrategier. Dokumentationen är välstrukturerad 
och behandlar frågor från kartläggning av brandrisker i verksamheten till skadereducerade 
åtgärder vid brand. [11]  

Haddons energistrategier syns tydligt även i Landtinget i Värmlands utbildningsmål och 
arbetsmaterial för brandutbildning och övning. Syftet är att underlätta rådigt ingripande av 
personal för att begränsa konsekvenserna vid brandtillbud och förebygga storbränder. [12]  

Människa-Teknik-Organisation (MTO) är ett säkerhetsperspektiv som är skapat av 
Rollenhagen (1997) och har fokus på att öka säkerheten på arbetsplatser genom olycksanalys 
och förebyggande åtgärder. Perspektivet syftar till att studera hur människans fysiska, 
psykiska och sociologiska förutsättningar samspelar med olika teknologier och 
organisationsformer. Utifrån den nya kunskapen kan man verka för ökad säkerhet. 
Landstinget är en organisation som har ett MTO perspektiv i sin säkerhetspolicy, Det trygga 
säkra landstinget, då den har omfattande tekniska system och en komplex organisation som ett 
stort antal människor kommer i kontakt med dagligen. Detta är särskilt påtagligt vid 
Landstingens Centralsjukhus som är naturliga mötesplatser för många människor, 
specialiserade avdelningar med avancerad utrustning och organisationer som skall hantera 
personal, kunder, entreprenörer och besökares säkerhet [13].   
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Syfte  

Att utvärdera hur väl personalen på två avdelningar med prioriteringsgrad 1 för 
brandutbildning vid Centralsjukhuset i Karlstad anser sig ha tillräckliga kunskaper angående 
brandsäkerhet.   

Mål  

 

Genomföra en kvalitativ utvärdering utifrån en målrelaterad bedömning för att avgöra 
i vilken grad personalen upplever om sina kunskaper i brandsäkerhet är tillräckliga. 

 

Samt undersöka vilka brister och styrkor det finns i personalens inställning till 
brandsäkerhet.  

Avgränsningar  

Målet med uppsatsen är att göra en målrelaterad utvärdering som pilotstudie åt Landstinget i 
Värmland. Den har även inslag av individuella värderingsfrågor som kommer vara kopplade 
till individen och norm/grupp/avdelning. Avdelningarna som deltar i utvärderingen är Akuten 
och Operation väst. Anledningen till att de är aktuella för utvärdering är att de genomfört 
samverkansövning med Räddningstjänsten i Karlstad inom det senaste året samt att 
avdelningarna har prioriteringsgrad 1 för brandutbildning inom hela Landstinget i Värmlands 
verksamhetsområde. Båda avdelningarna har ca 110 personer vardera anställda. Antalet 
enkäter som delades ut till respektive avdelning var 35 stycken, anledningen till det antalet var 
att få en hanterbar mängd insamlingsdata eftersom enkäterna är uppbyggda med så många 
frågor. Antalet enkäter ansågs vara rimligt i samråd med Säkerhetsansvarig på Landstinget i 
Värmland.  

Uppsatsen är resultatet av ett examensarbete vid avdelningen för riskhantering och 
samhällssäkerhet, institutionen för folkhälsovetenskap, på Karlstads universitet. Handledare 
har varit professor Inge Svedung. Uppdraget för examensarbetet har givits av 
säkerhetsansvarig Göran Rönnbäck på Landstinget i Värmland.  

Eftersom Landstinget i Värmland är uppdragsgivare har Säkerhetsansvarig Göran Rönnbäck 
och Brandmästare Kjell-Gunnar Gustavsson varit delaktiga i val och utformning av 
utvärderingsfrågorna. Brandingenjör Omar Harrami och Professor Inge Svedung har varit 
delaktiga i utformningen och godkännande av frågor. Anledningen till att externa parter 
godkänner frågorna är för att motverka tendenser till partiskhet. 
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2. Material och metod  

2.1 Landstinget i Värmland och Centralsjukhuset i Karlstad  

Landstinget i Värmland är en kunskapsorganisation som arbetar med hälso- och sjukvård, 
tandvård och utbildning. Den värmländska hälso- och sjukvården driver primärvård och 
sjukhusvård. Den omfattas av vårdcentraler i Värmlands län och centralsjukhuset i Karlstad.  
Landstinget ansvarar också för den offentliga tandvården, egna folkhögskolor och 
landstingsarkivet i Värmland.  

Landstinget i Värmlands fastigheter och försörjningsfrågor sköts av Landstingsservice, som 
också ansvarar för IT och 200 olika datasystem. Landstinget i Värmland har drygt 8 000 
anställda, varav 5 500 akademiker [14].   

Centralsjukhuset i Karlstad fungerar både som länssjukhus för hela Värmlands befolkning och 
som närsjukhus för invånarna i kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga. 
Sjukhuset har cirka 430 vårdplatser och ett 20-tal olika specialiteter, bland annat 
internmedicin, kirurgi, ortopedi, onkologi, barn, hud, gynekologi, ögon, öron, intensivvård, 
psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri.  

Sedan mitten av 90-talet finns ett patienthotell med 63 rum, vägg i vägg med sjukhuset. 
Hotellet står öppet för patienter som utreds och behandlas på sjukhuset, men inte behöver 
vistas på en avdelning. En ny intensivvårdsavdelning har nyligen tagits i bruk liksom en ny 
operationsavdelning för specialiteterna kirurgi, ortopedi och öron-, näs- och hals.  
Under våren 2002 startade en vårdavdelning med ca 20 vårdplatser för äldre multisjuka 
patienter. Avdelningen hör organisatoriskt till medicinkliniken och drivs i nära samarbete med 
primärvården inom allmänmedicin och den kommunala hälso- och sjukvården. 
Centralsjukhuset är med 3 200 anställda länets största arbetsplats. [15]  

2.2 Landstinget i Värmlands brandutbildning  

Landstinget i Värmland har en prioriteringsordning för deras brandutbildning som har pågått 
sedan mars 2003. Den omfattar följande:  

1. Breddutbildning 4 timmar – för samtliga i personalen 
2. Utbildning av ansvariga chefer 8 timmar 
3. Utbildning av ”brandskyddsansvariga” 3 dagar   

Brandutbildningen skall ske med utgångspunkt från de krav som Svenska 
brandskyddsföreningen ställer på utbildningsinnehåll. Den utbildningsgrupp som är av 
intresse för den här uppsatsen är breddutbildningen som är riktad till samtliga i personalen. 
Det är tänkt att all personal inom förutvarande ”centrala distriktet” erbjuds denna utbildning. 
Målsättningen är att ca 1/3 av personalen, dvs. ca 1000 personer, utbildas årligen.  
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Landstinget anser att utbildningsbehovet kommer att omfatta både övning i hur man agerar 
vid brand och dels utbildning i förebyggande brandskydd [11]. Följande moment är det tänkt 
att personalen skall ta del av i breddutbildningen:  

 
Brandens natur 

 
Brand och rökspridning 

 
Drifttekniska brandskyddet 

 

Brandredskap 

 

Vid utbildning skall de anställda läras att: 

 

Räddning från omedelbar fara 

 

Utrymning – Brandövning 

 

Elementära uppträdande vid brand  

Breddutbildningens detaljinnehåll presenteras i Bilaga 2 och 3.  

2.3 Samverkansövning med Räddningstjänsten  

Bakgrunden till samverkansövningar mellan Landstinget i Värmland och Räddningstjänsten 
är för att hålla Brand- och Utrymningsplanen aktuell, samt att personal har efterfrågat 
brandövning på plats. Syftet med samverkansövningen var att få träning i att hitta och hantera 
brandsläckningsredskap som finns tillhanda samt att evakuera patienter och gasflaskor. 
Samverkansövningar innebär även bra tillfällen att testa Brand- och Utrymningsplanen för att 
hitta brister och förbättringsmöjligheter, vilket även kan ge bra erfarenheter så att 
handlingsplanen för brand blir så bra som möjligt.  

Både akutmottagningen och Operation väst har genomfört samverkansövningar med 
Räddningstjänsten med liknande upplägg och innehåll. Det som skilde övningarna mellan 
avdelningarna åt var att Akutens övning var okänd för personalen medan övningen för 
Operation väst var förannonserad och planerad för personalen. Inför övningen hos Operation 
väst tilldelades personalen olika roller, en del fick agera brandoffer och observatörer samtidigt 
som vissa fick agera utifrån sina förvärvade kunskaper från brandutbildningen. 
Räddningstjänstens personal får ta del av övningens förutsättningar först i brandbilarna på väg 
till centralsjukhuset i Karlstad.  

Inför övningen har Räddningstjänstledning, Säkerhetsansvarig på Landstinget i Värmland, 
brandansvarig på avdelningarna samt representanter för landstingsservice planerat övningens 
upplägg och genomförande. Övningen startade med att en rökmaskin aktiveras på 
avdelningen och att rökdetektor och en display i korridoren larmar för brandrök.   

Personalen agerar utifrån kunskaperna från brandutbildningen och sina tilldelade roller under 
övningen samtidigt som vissa var observatörer från personal och ledning.   

Efter övningen genomfördes utvärdering bland personal, ledning och Räddningstjänst där man 
diskuterar brister och förtjänster samt föreslår ändringar till Brand- och utrymningsplanens 
uppdatering.    
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2.4 Utformning av utvärdering   

Utvärderingen kommer att omfatta 16 frågor med 5 olika svarsalternativ. I början av enkäten 
så får respondenterna besvara om de genomgått brandutbildning och/eller deltagit i 
samverkansövning, dvs. de som bara genomgått utbildningen kommer inte att besvara delen 
om samverkan med Räddningstjänsten. Detta görs för att förenkla för respondenterna att 
besvara olika delar av enkäten.   

Svarsalternativen i utvärderingen har samma utformning som Räddningsverket ofta använder 
sig av för utvärdering av egna utbildningar och övningar. Dessa har tagits fram i samråd med 
Brandingenjör Omar Harrami vid Räddningsverket, Professor Inge Svedung och Göran 
Rönnbäck, Säkerhetsansvarig vid Landstinget i Värmland. Svarsalternativen ger 
respondenterna möjlighet att uttrycka ett kvalitativt ställningstagande till frågorna i 
utvärderingen. Svarsalternativens upplägg utifrån utvärderingsblanketten redovisas nedan:  

Svarsalternativ A – I mycket stor uträckning 
B – I stor utsträckning 
C – I någon utsträckning  
D – I liten utsträckning 
E – I mycket liten utsträckning  

Eftersom svarsalternativen är en kvalitativ värdering hos respondenten är det lämpligt att det 
redogörs för hur alternativen kommer värderas i utvärderingen. Både svarsalternativ A och B 
anses vara ett tydligt ställningstagande där respondenten uttrycker sig ha tillräcklig 
kännedom/kunskaper i frågan. Svarsalternativen D och E anses vara ett lika tydligt 
ställningstagande där respondenten uttrycker sig sakna tillräcklig kännedom/kunskap i frågan.   

Svarsalternativ C kan tyckas vara ett tvetydigt svar då det kan uttrycka en åsikt som har en 
liten tendens åt svarsalternativ A, B eller D, E. Samtidigt som C kan uttrycka en neutral 
ståndpunkt byggd på okunskap, otillräcklig kunskap/kännedom eller en ovilja att ta ställning. 
Oviljan kan även betyda att respondentens uttryck är en osäkerhet över grad av 
kunskap/kännedom.  

I resultatet kommer värderingen av C vara ett uttryck för tendensen bland övriga 
svarsalternativ, d v s i en fråga kommer C tolkas som ett stöd för den tendens som flest 
respondenter valt. T ex om svarsalternativ A och B har fler svar än D och E så kommer C 
alternativet tolkas till A och B:s fördel.   

2.4.1 Övergripande värderingsfrågor  

Första delen av enkäten är allmän och vänder sig till samtliga respondenter oavsett om de 
deltagit i någon brandutbildning eller övning. Delen består av två frågor och berör individens 
upplevda kompetens samt individens syn på organisationen vid brand.     
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2.4.2 Utvärderingsfrågor kring Landstingets mål med brandutbildning   

Nästa del i enkäten kallas Utvärderingsfrågor kring landstingets mål med brandutbildning och 
omfattar de olika moment som utbildningsplanen tar upp. Den presenteras i kapitlet om 
Landstinget i Värmlands Brandutbildning och i Bilaga 2 och 3. Eftersom utbildning innehåller 
många delmoment så har ett urval valts ut som representerar de mest centrala delarna i 
utbildningen. Delen består av 10 frågor. I fråga 11 får respondenterna möjlighet att skriva 
exempel på upplevda brister i brandsäkerheten på sin avdelning. I fråga 12 så frågas det hur 
respondenten upplever att brandsäkerheten tas upp vid arbetsplatsträffarna på avdelningen. 
Arbetsplatsträffar fungerar som ett mötesforum för personalen på avdelningen, där möjlighet 
ges att diskutera alla frågor som rör avdelningen, däribland även brandsäkerhet.   

2.4.3 Utvärderingsfrågor för de som genomgått samverkansövning med 
Räddningstjänst  

Den sista delen i enkäten kallas Utvärderingsfrågor som endast besvaras av personal som 
genomgått samverkansövning med Räddningstjänsten. Eftersom båda avdelningarna 
genomförde brandövningarna med olika förutsättningar kommer dessa utvärderingsfrågor att 
vara översiktliga för att kunna besvaras av samtliga i personalen. Delen består av 4 frågor och 
omfattar hur respondenten upplever sin egen och avdelningens förmåga till samarbete med 
Räddningstjänsten samt om övningen har gett en ökad handlingsförmåga vid eventuell brand.   

3. Resultat och diskussion  

Detta kapitel kommer att redovisa resultat av utvärderingen som genomfördes efter utbildning 
och övning i brandsäkerhet vid Landstinget i Värmland fram till april 2005. Svarsfrekvensen 
för utvärderingen blev 40 inlämnade svar av 70 utlämnade enkäter. Resultaten från 
utvärderingen kommer att redovisas i diagramform med procentenheter för att få en 
överskådlig bild över fördelningen av de enskilda svaren i frågorna. Det statistiska underlaget 
till resultaten i diagramform bifogas som Bilaga 3, 4 och 5. Resultaten redovisas för båda 
avdelningarna om inget annat anges.  

Eftersom utvärderingen innehåller 16 frågor och resultatdelen därför blir omfattande så 
presenteras även diskussion i direkt anslutning till varje resultatbeskrivning för att öka 
översikten för läsaren.  

Resultaten kommer att presenteras i samma ordning som enkätens uppbyggnad med början i 
övergripande värderingsfrågor, sen fortsätta med Utvärderingsfrågor kring landstinget mål 
med brandutbildning för personal och avsluta med Utvärderingsfrågor som endast besvaras av 
personal som genomgått samverkansövning med Räddningstjänsten. Därefter följer ytterligare 
en övergripande diskussion med koppling till inledningen och även kopplingar mellan frågor.  

I diagramtexten presenteras antalet respondenter som har besvarat den enskilda frågan som n.    
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3.1 Övergripande värderingsfrågor   

De övergripande värderingsfrågorna besvarades av samtliga respondenter, dvs. besvarades av 
de respondenter som dels bara har genomgått brandutbildning men inte deltagit i 
samverkansövning med Räddningstjänsten och respondenter som både har genomgått 
brandutbildning och deltagit i samverkansövning med Räddningstjänsten.   

Fråga 1. Anser du att du själv har tillräcklig kompetens vid brand? 

5%

30%

60%

5%

0%

A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 1.  Visar  svarsfrekvensen utifrån frågan: Anser du att du själv har tillräcklig kompetens vid 
brand? n = 40.  

Diagram 1 visar tydligt att mer än en kvalificerad majoritet bland respondenterna anser sig ha 
tillräcklig kompetens vid brand i någon-, i stor- eller i mycket stor utsträckning. Endast 5 % 
anser sig i liten utsträckning ha tillräcklig kompetens.   

35 % anser sig ha tillräcklig kompetens vid brand. Att 60 % anser sig I någon utsträckning ha 
tillräcklig kompetens vid brand kan tolkas som att gruppen har någon kompetens men är 
osäker på sin egen kompetens, i förhållande till gruppen och vad arbetsgivaren förväntar sig.   

Fråga 2. Anser du att avdelningens planerade organisation vid brand kommer att 
fungera, dels på din egen eller en närliggande avdelning? 

15%

52%

22%

8% 3%

A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 2. Visar  svarsfrekvensen utifrån frågan: Anser du att avdelningens planerade organisation vid 
brand kommer att fungera, dels på egen eller en närliggande avdelning? n = 40.  

Diagram 2 visar att mer än en kvalificerad majoritet av respondenterna anser att avdelningens 
planerade organisation vid brand kommer att fungera, dels på egen eller på närliggande 
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avdelning i någon-, i stor- eller i mycket stor sträckning. 11 % anser i liten- eller i mycket 
liten utsträckning att avdelningens organisation kommer att fungera vid brand.  

Två tredjedelar av respondenterna anser att avdelningens planerade organisation vid brand 
kommer att fungera. Detta är ett tydligt tecken på att respondenterna har förtroende för 
organisationens brandsäkerhet. Svarsalternativ C kan också ses som en grupp som har 
förtroende för organisationen, men utrycker det försiktigare.   

3.2 Utvärderingsfrågor kring landstingets mål med brandutbildning 
för personal  

Följande frågor i utvärderingen kring landstingets mål med brandutbildning för personalen 
besvarades av de respondenter som dels har bara har genomgått brandutbildning men inte 
deltagit i samverkansövning med Räddningstjänsten och respondenter som både har 
genomgått brandutbildning och deltagit i samverkansövning med Räddningstjänsten.   

Fråga 3. Anser du dig ha tillräcklig kunskap om bränder med hänsyn till landstingets 
målsättning att varje anställd skall känna till grundläggande fakta om brandens natur 
och ha kunskap om de speciella brandrisker som kan förekomma i den egna 
verksamheten? 

8%

64%

25%

3%

0%

A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 3. Avser svar på frågan: Anser du dig ha tillräcklig kunskap om bränder med hänsyn till 
landstingets målsättning att varje anställd skall känna till grundläggande fakta om brandens natur och ha 
kunskap om de speciella brandrisker som kan förekomma... n = 40.  

Mer än en kvalificerad majoritet av respondenterna anser sig ha i någon-, i stor- eller i mycket 
stor utsträckning tillräckliga kunskaper om bränder till med hänsyn till landstingets 
målsättning.  

Mer än två tredjedelar av respondenterna anser att de har tillräckliga kunskaper om bränder 
med hänsyn till landstingets målsättning att varje anställd skall känna till grundläggande fakta 
om brandens natur och ha kunskap om de speciella brandrisker som kan förekomma i den 
egna verksamheten. I den här frågan visar respondenterna att de har självförtroende i sina 
kunskaper gällande brand utifrån Landstingets målsättning. Svarsalternativ C kan också ses 
som en grupp som har kunskaper om brand, men utrycker det mer försiktigt. 
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Fråga 4. Anser du dig ha tillräcklig kunskap om hur brand uppstår och hur rök 
utvecklar sig? 

10%

57%

30%

3%

0%

A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 4. Avser svar på frågan: Anser du dig ha tillräcklig kunskap om hur brand uppstår och hur rök 
utvecklar sig? n = 40. 

Mer än en kvalificerad majoritet av respondenterna anser sig ha i någon-, i stor- eller i mycket 
stor utsträckning tillräcklig kunskap om hur brand uppstår och rök utvecklar sig. Endast 3 % 
anser sig i liten utsträckning ha tillräckliga kunskaper. Två tredjedelar av respondenterna 
anser sig ha tillräckliga kunskaper om hur brand uppstår och hur rök utvecklar sig. 30 % av 
respondenterna anser att de har kunskaper om hur brand uppstår och rök utvecklar sig men 
uttrycker det mer försiktigt.   

Fråga 5. Anser du dig ha tillräcklig kunskap om det drifttekniska brandskyddet, t ex 
hur aktuella byggnader sektioneras och vikten av att branddörrar alltid är stängda eller 
att brandfarliga varor lagras på säker plats? 

13%

62%

17%

8% 0%

A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 5. Avser svar på frågan: Anser du dig ha tillräcklig kunskap om det drifttekniska brandskyddet, 
t ex hur aktuella byggnader sektioneras och vikten av att branddörrar alltid är stängda eller att 
brandfarliga varor lagras på säker plats? n =40.  

Mer än en kvalificerad majoritet av respondenterna anser sig ha i någon- , i stor- eller i 
mycket stor utsträckning tillräckliga kunskaper om det drifttekniska brandskyddet. Endast 8 
% anser sig i liten utsträckning ha tillräckliga kunskaper om det drifttekniska brandskyddet.  

Tre fjärdedelar av respondenterna anser sig ha tillräckliga kunskaper om det drifttekniska 
brandskyddet. 17 % anser sig i någon utsträckning ha kunskap om det drifttekniska brand-
skyddet men uttrycker det mer försiktigt. Överlag verkar det som respondenterna har en god 
kännedom om det drifttekniska brandskyddet. 
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Fråga 6. Anser du dig ha tillräcklig kunskap om brandredskapens funktion, t ex hur 
man släcker brand i kläder med brandfilt eller hur man handhar en 
handbrandsläckare? 

25%

52%

23%

0%

0%

A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 6. Avser svar på frågan: Anser du dig ha tillräcklig kunskap om brandredskapens funktion, t ex 
hur man släcker brand i kläder med brandfilt eller hur man handhar en handbrandsläckare? n = 40.  

Diagram 6 visar att alla respondenter i någon-, i stor- eller i mycket stor utsträckning anser sig 
ha tillräckliga kunskaper om brandredskapens funktion.   

Mer än tre fjärdedelar av respondenterna anser sig ha tillräckliga kunskaper om 
brandredskapens funktion. 23 % anser att de har kunskaper om brandredskapens funktion men 
uttrycker det mer försiktigt. Det verkar som respondenterna har stor självsäkerhet att handha 
brandredskapen på arbetsplatsen.    

Fråga 7. Anser du dig ha tillräcklig kunskap om hur du ska använda branddisplayen för 
att lokalisera vart det brinner? 

13%

49%

33%

5%

0%

A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 7. Avser svar på frågan: Anser du dig ha tillräcklig kunskap om hur du ska använda 
branddisplayen för att lokalisera vart det brinner? n =40.  

Diagram 7 visar att mer än en kvalificerad majoritet anser sig ha tillräcklig 
kännedom/kunskap om hur de ska använda branddisplayen för att lokalisera vart det brinner i 
någon-, i stor eller i mycket stor utsträckning. Endast 5 % anser sig i liten utsträckning ha 
tillräckliga kunskaper. Mer än 60 % anser sig ha tillräcklig kännedom/kunskap om hur de ska 
använda branddisplayen för att lokalisera vart det brinner. En tredjedel av respondenterna kan 
antas veta var displayen finns och dess funktion men är osäkra över handhavandet.  
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Fråga 8. Anser du dig ha tillräcklig kunskap om principerna för att rädda en person 
från omedelbar fara, t ex hur man förflyttar en skadad person ur fara?  

10%

62%

25%

3%

0%

A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 8. Avser svar på frågan: Anser du dig ha tillräcklig kunskap om principerna för att rädda en 
person från omedelbar fara, t ex hur man förflyttar en skadad person ur fara? n = 40.  

Mer än en kvalificerad majoritet anser sig ha tillräcklig kunskap om principerna för att rädda 
en person från omedelbar fara i någon-, i stor eller i mycket stor utsträckning. Endast 3 % 
anser sig i liten utsträckning ha tillräckliga kunskaper.  

72 % anser sig ha tillräckliga kunskaper om principerna för att rädda en person från 
omedelbar fara, t ex hur man förflyttar en skadad person ur fara. En fjärdedel kan anse att de 
har kunskaper om hur man räddar en person från omedelbar fara men uttrycker det mer 
försiktigt. Respondenterna visar stor självsäkerhet i att fysiskt förflytta personer vilket kan 
antas vara en naturlig arbetsrutin.    

Fråga 9. Anser du dig ha tillräcklig kunskap om hur avdelningen och byggnaden utryms 
vid brand, t ex vilka utrymningsvägar som finns och var återsamlingsplatsen är?  

15%

60%

20%

5%

0%

A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 9. Avser svar på frågan: Anser du dig ha tillräcklig kunskap om hur avdelningen och byggnaden 
utryms vid brand, t ex vilka utrymningsvägar som finns och var återsamlingsplatsen är? n = 40.  

Diagram 9 visar att mer än en kvalificerad majoritet av respondenterna anser sig ha 
tillräckliga kunskaper om hur avdelning och byggnaden utryms vid brand i någon-, i stor- 
eller i mycket stor utsträckning. Endast 5 % anser sig i liten utsträckning ha tillräckliga 
kunskaper.  
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Tre fjärdedelar anser sig ha tillräcklig kunskap om hur avdelningen och byggnaden utryms vid 
brand. En femtedel anser sig i någon utsträckning ha kunskap om hur avdelningen utryms vid 
brand. Detta tyder på att större delen av personalen känner till utrymningsvägar ur 
avdelningen och var återsamlingsplatser är i anslutning till byggnaden.   

Fråga 10. Anser du att brandutbildningen har ökat din handlingsförmåga vid brand?  

20%

47%

33%

0%

0%

A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 10. Avser svar på frågan: Anser du att brandutbildningen har ökat din handlingsförmåga vid 
brand? n = 40.  

Diagrammet visar att alla respondenter anser att brandutbildningen har ökat deras 
handlingsförmåga vid brand i någon-, i stor- eller i mycket stor utsträckning. Två tredjedelar 
av respondenterna anser att brandutbildningen har ökat deras handlingsförmåga vid brand. En 
tredjedel av respondenterna anser att brandutbildningen har ökat deras handlingsförmåga men 
i någon utsträckning. Det kan tolkas som att de fortfarande är osäkra på sin egen förmåga att 
handla eller att de redan innan utbildningen upplevde att de hade handlingsförmåga i stor 
utsträckning.   

Fråga 11. Har du blivit mer uppmärksammad på brister i brandsäkerhet på din 
avdelning? 

5%

23%

46%

21%

5%

A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 11. Avser svar på frågan: Har du blivit mer uppmärksammad på brister i brandsäkerhet på din 
avdelning? n = 39. 

Diagram 11 visar att en majoritet av respondenterna anser sig ha blivit mer uppmärksammade 
på brister i brandsäkerhet på sin avdelning i någon-, i stor- eller i mycket stor utsträckning. 26 
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% av respondenterna anser sig i liten- eller i mycket liten utsträckning blivit mer 
uppmärksammade på brister i brandsäkerheten.  

28 % av respondenterna anser sig blivit mer uppmärksammade på brister i brandsäkerhet på 
sin avdelning och 26 % av respondenterna anser sig i liten utsträckning blivit mer 
uppmärksammade på brister i brandsäkerhet på avdelningen.  

Ett problem i tolkningen av svaret är att det inte framgår vilken grad av uppmärksamhet på 
brister i brandsäkerheten på sin avdelning som respondenten utgår från, en låg grad av 
uppmärksamhet eller en redan hög grad.   

I vilket fall så visar diagrammet att grupperna A,B (28 %) och D,E (26 %) är jämnstora och 
oavsett grad av uppmärksamhet på brister i brandsäkerheten på avdelningen så har kunskapen 
om hur man uppmärksammar brister i brandsäkerheten på sin avdelning ökat. En fråga som är 
av intresse vid det här fallet är: Vilken kunskapsnivå hade de som svarade D- och E-
alternativet innan utbildningen?   

Nästan hälften av respondenterna anser sig blivit mer uppmärksammad på brister i 
brandsäkerheten på sin avdelning men uttrycker det försiktigare. Det kan tolkas som att de 
redan anser sig ha kunskaper innan utbildningen och fått det bekräftat under kursen.    

Fråga 12. Anser du att man tar upp brandsäkerhet på arbetsplatsträffarna vid din 
avdelning? 

13%

28%

33%

13%

13%

A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 12. Avser svar på frågan: Anser du att man tar upp brandsäkerhet på arbetsplatsträffarna vid 
din avdelning? n = 39.  

Diagram 12 visar att 41 % av respondenterna anser att man tar upp brandsäkerhet på 
arbetsplatsträffarna på sin avdelning i stor- eller i mycket stor utsträckning. 33 % anser att 
man tar upp brandsäkerhet tillräckligt och 26 % anser att man i liten- eller i mycket liten 
utsträckning tar upp brandsäkerhet på arbetsplatsträffar.  
Nästan tre fjärdedelar av respondenterna anser att man tar upp brandsäkerhet på 
arbetsplatsträffarna vid sin avdelning i tillräcklig utsträckning. Ca en fjärdedel anser att man 
inte tar upp brandsäkerhet på arbetsplatsträffarna vid sin avdelning. Det kan tolkas som att de 
anser att det diskuteras för lite brandsäkerhet på arbetsplatsträffarna. Tredjedelen av 
respondenterna som anser att man tar upp brandsäkerhet i någon utsträckning kan tolkas som 
att det diskuteras tillräckligt.   
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Eftersom resultaten som redovisas i diagram 12 är så jämnt fördelade så är det svårt att utröna 
någon trend. Eftersom frågan utgår ifrån att man tar upp brandsäkerhet vid respektive 
avdelning så är det intressant att jämföra hur resultaten ser ut vid respektive avdelning.  

Tabell 1. Visar hur fördelningen (%) mellan avdelningarna akuten och operation väst har svarat på 
frågan: Har du blivit mer uppmärksammad på brister i brandsäkerhet på din avdelning?  

I mycket stor 
utsträckning 

I stor 
utsträckning 

I någon 
utsträckning 

I liten 
utsträckning 

I mycket liten 
utsträckning 

Akuten (n=21) 5 % 24 % 47 % 19 % 5 % 
Op väst (n=18) 22 % 33 % 17 % 6 % 22 % 

 

I tabell 1 är det tydligt att fördelningen mellan åsikterna inom respektive avdelning går isär. 
Avdelning Operation Väst visar en tydlig trend bland respondenternas åsikter att man tar upp 
brandsäkerhet på arbetsplatsträffarna. För Akutavdelningen är trenden mer åt att runt 50 % 
anser att man tar upp brandsäkerhet på arbetsplatsträffarna I någon utsträckning. Något som 
kan vara av intresse för att förstå fördelningen av respondenternas åsikter i frågan är: hur 
mötesformer och dagordning ser ut för respektive avdelning vid arbetsplatsträffarna? Denna 
fråga kommer inte att behandlas vidare i det här arbetet, utan kan vara ett framtida 
fördjupningsprojekt.  

I samband med frågan fick respondenterna möjlighet att kommentera brister i brandsäkerheten 
på avdelningen. Av 40 respondenter valde 10 att skriva kommenterar. De mest förekommande 
bristerna som påtalades av respondenterna var blockering av brandpost, display och 
utrymningsvägar samt hur förflyttning av patienter vid utrymning skall ske. Detta är allvarliga 
brister i brandsäkerheten som bör tas på allvar genom t.ex. samverkan med 
brandskyddsansvarig och personal vid arbetsplatsträffar.   

3.3 Utvärderingsfrågor för personal som genomgått 
samverkansövning med Räddningstjänst  

Dessa frågor besvarades endast av den personal som genomfört/deltagit i samverkansövning 
med Räddningstjänsten i Karlstad.  

Fråga 13. Anser du att avdelningen har tillräcklig utbildning för att fungera i samarbete 
med Räddningstjänsten vid eventuell brand? 

31%

31%

38%

0%

0%

A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 13. Avser svar på frågan: Anser du att avdelningen har tillräcklig utbildning för att fungera i 
samarbete med Räddningstjänsten vid eventuell brand? n = 26. 
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Diagram 13 visar att en enhällig majoritet av respondenterna anser att avdelningen har 
tillräcklig utbildning för att fungera i samarbete med Räddningstjänsten vid eventuell brand i 
någon-, i stor- eller i mycket stor utsträckning.  

Frågan besvarades av de respondenter som genomgått samverkansövning med 
Räddningstjänsten på sin avdelning. Det kan tolkas som att samtliga respondenter som deltog 
i samverkansövningen på avdelningen anser att avdelningen har tillräcklig utbildning för att 
fungera i samarbete med Räddningstjänsten vid eventuell brand. Fördelningen mellan 
avdelningarna visar samma trend i respondenternas svar, vilket tyder på att båda 
avdelningarna verkar anse att avdelningen har tillräcklig utbildning för att fungera i samarbete 
med Räddningstjänsten vid eventuell brand.   

Fråga 14. Anser du dig själv ha tillräcklig kompetens för samarbete med 
räddningstjänsten vid eventuell brand?  

8%

38%
50%

4%

0%

A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 14. Avser svar på frågan: Anser du dig själv ha tillräcklig kompetens för samarbete med 
räddningstjänsten vid eventuell brand? n = 26.  

Diagram 14 visar att mer än en kvalificerad majoritet anser sig själva ha tillräcklig kompetens 
för samarbete med räddningstjänsten vid eventuell brand i någon-, i stor- eller i mycket stor 
utsträckning. Endast 4 % av respondenterna anser sig i liten utsträckning ha tillräcklig 
kompetens för samarbete med räddningstjänsten. Det kan tolkas som att den kvalificerade 
majoriteten har tillräckligt självförtroende att våga agera, d v s ta initiativ vid en eventuell 
brand för att underlätta samarbetet med räddningstjänsten.   

Fördelningen mellan respondenternas svar inom avdelningarna visar en liten trendskillnad, 
där respondenterna på Akuten verkar anse att de i större utsträckning har tillräcklig kompetens 
för samarbete med räddningstjänsten vid eventuell brand. Detta kan ses i bilaga 4 och 5, men 
överlag så verkar det som att båda avdelningarna anser sig ha tillräcklig kompetens vilket kan 
ses i diagram 14.          
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Fråga 15. Har du blivit tillräckligt insatt i målen inför den övade händelsen? 

15%

62%

19%

4%

0%

A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 15. Avser svar på frågan: Har du blivit tillräckligt insatt i målen inför den övade händelsen? n = 
26. 

Diagrammet visar att mer än en kvalificerad majoritet av respondenterna anser att de blivit 
tillräckligt insatt i målen inför den övade händelsen i någon-, i stor- eller i mycket stor 
utsträckning. Endast 4 % anser sig i liten utsträckning blivit tillräckligt insatta i målen inför 
övningen. Mer än en kvalificerad majoritet av respondenterna anser att de blivit tillräckligt 
insatta i målen inför den övade händelsen på avdelningen. Det kan tolkas som att 
respondenterna var trygga med förutsättningarna inför övningen. Fördelningen mellan 
respondenternas svar inom avdelningarna visar en liten trendskillnad. Respondenterna på 
Operation Väst verkar anse sig i större utsträckning ha blivit mer insatta i målen inför den 
övade händelsen. Detta kan ses överskådligt i bilaga 4 och 5.    

Fråga 16. Anser du att brandövningen har ökat din handlingsförmåga vid brand? 
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35%
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A - I mycket stor utsträckning

B - I stor utsträckning

C - I någon utsträckning

D - I liten utsträckning

E - I mycket liten utsträckning 

Diagram 16. Avser svar på frågan: Anser du att brandövningen har ökat din handlingsförmåga vid 
brand? n =26. 

Diagram 16 visar en enhällig majoritet av respondenterna som anser att brandövningen har 
ökat deras handlingsförmåga vid brand i någon-, i stor- eller i mycket stor utsträckning.  

En tydlig tendens i diagrammet är att åsikten i stor- och i mycket stor utsträckning som 
tillsammans motsvarar 65 % av respondenterna anser att brandövningen har ökat 
handlingsförmågan vid brand. Det kan tolkas som att samtliga tror sig kunna agera, d v s ta 
initiativ till skadereducerande åtgärder på avdelningen och i byggnaden innan utrymningen 
genomförs och räddningstjänsten tar över ansvaret.  
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3.4 Övergripande diskussion  

Målet med den här studien har varit att genomföra en kvalitativ utvärdering utifrån en 
målrelaterad bedömning för att avgöra i vilken grad personalen vid de två avdelningarna med 
prioriteringsgrad 1 för brandutbildning upplever sina kunskaper i brandsäkerhet är tillräckliga. 
Utvärderingen genomfördes under våren 2005 efter samordnad övning mellan Landstinget i 
Värmland och Räddningstjänsten i Karlstad.   

Utvärderingen visar överlag en positiv attityd/inställning hos deltagarna gällande 
brandutbildning och övning vid Centralsjukhuset i Karlstad. I 14 av 16 utvärderingsfrågor till 
personalen på de två avdelningarna var svarsfrekvensen i majoritet positiv. Fråga 12, anser du 
att man tar upp brandsäkerhet på arbetsplatsträffarna vid din avdelning, visade en jämnare 
fördelning av svarsfrekvensen, dvs. den var inte odelat positiv utan kan tolkas på olika sätt. 
En intressant aspekt på frågan är att om det inte finns några brister angående brandsäkerheten 
på avdelningen så kan det vara en anledning till att brandsäkerhet inte diskuteras på 
arbetsplatsträffarna. Detta torde inte vara fallet i den här frågan eftersom svarsfrekvensen är 
så jämt fördelad.   

Vid jämförelse mellan avdelningarna framkom det att akutens fördelning av svarsalternativen 
i fråga 12 motsvarar en jämn fördelning. Däremot visade operation väst en extremare 
fördelning av svarsalternativen. 22% ansåg att man blivit mer uppmärksammad på brister vid 
sin avdelning i mycket liten utsträckning, vilket kan tolkas som tvetydig både ur individens 
och avdelningens syn på uppmärksamhet av brister i brandsäkerhet på avdelningen. Det 
behöver inte innebära att det är negativt eftersom det har att göra med förkunskaper inför 
utbildningen. Dvs. att de respondenter som anser sig ha blivit mer uppmärksammad på brister 
i brandsäkerheten i mycket liten utsträckning kan ha stora förkunskaper i brandsäkerhet som 
blivit bekräftade under kursen och därmed inte höjt graden av uppmärksamhet.   

Även fråga 11, Har du blivit mer uppmärksammad på brister i brandsäkerhet på din 
avdelning, har en jämn fördelning i svarsfrekvensen och diskuteras längre ner i diskussionen i 
samband med jämförelsen mellan fråga 11 och 12.  

Enligt inventeringen av Landstinget i Värmlands lokala enheter visade det sig att 
brandutbildning av personal endast hade förekommit sporadiskt fram till 2003 [7].  
Utifrån de som deltog i denna utvärdering var det endast 4 personer som inte genomgått 
brandutbildning. Detta är ett tydligt tecken på att ledningen för Landstinget i Värmland har 
prioriterat brandutbildning för personalen under senare år. Frågan är om den höga andelen 
utbildad personal är kontinuerlig under hela verksamhetsåret eller finns det perioder när 
andelen utbildad personal sjunker, exempelvis vid semestertider och storhelger, då det 
kommer extra personal från andra avdelningar med lägre prioriteringsgrad. Ytterligare en 
fråga som är av intresse är om Landstinget har en plan att låta övrig personal delta i 
samverkansövning med Räddningstjänsten? Dessa frågor är intressanta och kan förslagsvis 
användas vid fortsatta undersökningar inom Landstinget i Värmlands SBA.  

I utvärderingen deltog två avdelningar med prioriteringsgrad 1 inom centralsjukhuset i 
Karlstad, vilket kan vara en anledning till att så hög grad av personalen har genomgått 
brandutbildningen. En intressant fråga är: Hur hög är andelen personal som genomgått 
brandutbildning på andra avdelningar som har lägre prioritet gällande brandsäkerhet? En 
gissning är att det ser bra ut överlag bland avdelningarna, men att de ligger lägre i 
deltagarantal. 
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Eftersom målet med uppsatsen är att göra en målrelaterad bedömning av brandutbildning och 
övning vid Landstinget i Värmland kan det vara intressant att studera vidare hur 
respondenternas åsikter förhåller sig mellan individ-, grupp-/norm- och målrelaterad 
bedömning. För utbildaren och övningsledning kan det vara intressant att öka individen och 
gruppens upplevda kunskaper och färdigheter genom repetition av kunskaper och färdigheter 
samt kunskapskontroller för att upprätthålla en standard av kunskaper och handlingsförmåga.  

För att få en uppfattning om hur väl Landstinget i Värmlands mål med brandutbildning och 
övning har uppnåtts kommer jämförelser mellan olika frågor som speglar individuella 
kunskaper och Landstinget i Värmlands mål att redovisas. Dessa jämförelser kommer 
behandlas enligt individ-, grupp/norm- och målrelaterade bedömningar.   

Den första kopplingen som görs är mellan fråga 1 och 10, dvs.  Anser du att du själv har 
tillräcklig kompetens vid brand? och Anser du att brandutbildningen har ökat din 
handlingsförmåga vid brand? I den här jämförelsen är det meningen att koppla individens 
upplevda teoretiska kompetens med praktisk handlingsförmåga. Det här är en indirekt 
indikation på hur väl Landstinget i Värmlands mål med brandutbildning uppnåtts. Det här är 
ett exempel på hur man kan använda individrelaterad bedömning inom målrelaterade 
utbildningar.  

 

Diagram 17. Avser jämförelse mellan svarsfrekvens på fråga 1 och 10, dvs. Anser du att du själv har 
tillräcklig kompetens vid brand? Och anser du att brandutbildningen har ökat din handlingsförmåga vid 
brand?  

Diagram 17 visar tydligt att utbildningen har gett en ökad handlingsförmåga vid brand i större 
utsträckning än respondenterna upplever sig ha tillräcklig kompetens vid brand. Detta är ett 
argument för att utbildningen bör kompletteras med tillämpade övningar, vilket skulle kunna 
bekräfta om respondenterna har tillräcklig kompetens vid brand. Det skulle även kunna 
indikera om brandutbildningen har ökat handlingsförmågan vid brand. Ett ytterligare 
argument för övning kopplat till utbildning är att ledningen för Landstinget och avdelningen 
får en indikering för hur väl åsikterna för avdelningens personal stämmer överens med 
Landstingets mål och förväntningar.  

Andra kopplingen är mellan fråga 11 & 12, dvs Har du blivit mer uppmärksammad på 
brister i brandsäkerhet på din avdelning? Och Anser du att man tar upp brandsäkerhet 
på arbetsplatsträffarna vid din avdelning? Anledningen till att denna jämförelse görs för 
att se om ökad individuell kunskap hos personalen leder till ökad positiv attityd att diskutera 
brandsäkerhet på arbetsplatsträffarna vid avdelningen. Denna jämförelse behandlar individ- 
och grupp/normrelaterad bedömning.   



 

24

  

Diagram 18. Avser jämförelse mellan svarsfrekvens på fråga 11 och 12, dvs. Har du blivit mer 
uppmärksammad på brister i brandsäkerhet på din avdelning? och Anser du att man tar upp 
brandsäkerhet på arbetsplatsträffarna vid din avdelning?  

Något som är intressant i diagram 18 är att andelen respondenter på avdelningarna som anser 
att de blivit mer uppmärksammade på brister i brandsäkerhet i liten och i mycket liten 
utsträckning är lika stor som andelen respondenter på avdelningarna som anser att man tar 
upp brandsäkerhet på arbetsplatsträffarna i liten och i mycket liten utsträckning. Samtidigt ser 
man att de respondenter som har svarat att man blivit mer uppmärksammad på brister i 
brandsäkerhet på avdelningen i någon mån har minskat procentuellt i förhållande till åsikten 
att man tar upp brandsäkerhet på arbetsplatsträffarna. Det tyder på att de som är intresserade 
av att diskutera brandsäkerhet på arbetsplatsträffarna på avdelningen har fler blivit fler.   

Tredje kopplingen är mellan fråga 13 och 14, dvs Anser du att avdelningen har tillräcklig 
utbildning/kompetens för att fungera i samarbete med Räddningstjänsten vid eventuell 
brand? och Anser du dig själv ha tillräcklig kompetens för samarbete med 
Räddningstjänsten vid eventuell brand? Syftet med att jämföra dessa frågor är för att ta 
reda på om individen förlitar sig på egen kompetens framför avdelningens i samarbetet med 
Räddningstjänsten vid eventuell brand. Det som dessa två frågor tar upp är grupprelaterad 
bedömning och individrelaterad bedömning.  

 

Diagram 179. Avser jämförelse mellan svarsfrekvens på fråga 13 och 14, dvs Anser du att avdelningen har 
tillräcklig utbildning/kompetens för att fungera i samarbete med Räddningstjänsten? och Anser du dig 
själv ha tillräcklig kompetens för samarbete....  

Enligt diagram 19 ovan syns det tydligt att respondenterna hyser större förtroende för 
avdelningens kompetens än sin egen kompetens att samarbeta med Räddningstjänsten vid 
eventuell brand. Trots att det är positivt att respondenterna anser sig ha tillräcklig kompetens 
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för samarbete med Räddningstjänsten vid eventuell brand i stor utsträckning, så är det 
negativt att de i högre utsträckning förlitar sig på avdelningens kompetens att samarbeta med 
Räddningstjänsten. Detta kan bero på att under övningen tilldelades respondenterna olika 
roller vilket kan ha lett till en bristande överblick av övningens genomförande. Genom att 
upprätthålla övningsverksamheten på avdelningarna och låta deltagarna rotera i rollerna så 
kan den individuella kompetensen bibehållas eller ökas samt att respondenternas förtroende 
för avdelningens kompetens i samarbetet bibehålls.   

Självklart är det bra att respondenterna har stort förtroende för avdelningens kompetens, men 
det finns en risk att respondenterna anser sin egen kompetens minskar över tid och kan på så 
sätt leda till passivitet vid ett skarpt läge. Med passivitet menas underlåtenhet att agera, 
osäkerhet i sitt ansvar mot patienter, kollegor och arbetsgivare samt att agera fel som leder till 
ökad risk för skador.  

Slutligen ytterligare ett förslag på fortsatt arbete inom området brandsäkerhet. Eftersom denna 
undersökning bara har standardiserade kvalitativa svarsalternativ ges inte respondenterna 
möjlighet att förklara vad som upplevs som brister. För att nå orsakerna bakom de 
respondenter som svarat i liten- och i mycket liten utsträckning krävs det en djupare analys. 
Genom att använda sig av en följdfråga till varje enkätfråga kan man identifiera både styrkor 
och svagheter. Formuleringar i frågorna som utgår från: varför och hur, ger respondenten en 
möjlighet att beskriva upplevda brister och problem. Vid användning av följdfrågor ges de 
ansvariga en möjlighet att identifiera områden som kan förbättras för att öka personalens 
upplevelse av en tryggare arbetsmiljö utifrån brandsäkerhetsperspektiv.                              
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4. Slutsatser  

o Överlag visar utvärderingen att respondenterna anser sig ha tillräckliga kunskaper i 
brandsäkerhet.  

o Respondenterna anser att både sin egen- och avdelningens kompetens är tillräcklig vid 
brand.  

o Respondenterna anser sig även ha tillräckliga kunskaper utifrån Landstinget i 
Värmlands mål med brandutbildningen för personal.  

o En stor majoritet av respondenterna anser sig ha uppnått målen i varje delmoment av 
brandutbildningen och uppnått tillräckliga kunskaper i brandsäkerhet.  

o De respondenter som genomgått samverkansövning med Räddningstjänsten verkar 
överlag anse sin egen- och avdelningens kompetens tillräcklig för att fungera i 
samarbete med Räddningstjänsten.  

o Respondenterna anser att både brandutbildning och brandövning har ökat deras 
handlingsförmåga vid brand i positiv utsträckning.  

o Respondenterna anser sig ha blivit tillräckligt insatta i målen inför brandövningen. 
o Ytterligare en styrka hos Landstinget i Värmland är att en stor majoritet av 

respondenterna har genomfört utbildning i brandsäkerhet vilket ansågs vara en brist 
vid inventeringen som genomfördes 2003.  

- Graden av ökad uppmärksamhet på brister i brandsäkerhet bland personalen på 
avdelningen är svår att mäta, då man inte vet eller känner till graden av förkunskaper 
hos respondenterna. En fjärdedel av respondenterna kan vara uppmärksammade i liten 
utsträckning på brister i brandsäkerhet vilket kan betraktas som negativt, men det är 
svårt att utröna eftersom graden av förkunskaper är okända. 

- Det råder även delade meningar bland respondenterna i vilken grad man tar upp 
brandsäkerhet på arbetsplatsträffarna vid avdelningarna. Ca en fjärdedel av 
respondenterna anser inte att man tar upp brandsäkerhet i stor utsträckning på 
arbetsplatsträffarna, vilket är negativt eftersom resterande respondenter anser att man 
tar upp brandsäkerhet i stor utsträckning.  

- Tendens att respondenterna förlitar sig mer på avdelningen än sin egen förmåga att 
fungera i samarbete med Räddningstjänsten kan ses som något som Landstinget i 
Värmland bör hantera över tid.  

5. Tackord  

Vi vill tacka Christina Johansson i Landstinget i Värmlands ledningsgrupp och 
säkerhetsansvarig Göran Rönnbäck vid Landstinget i Värmland som gav oss möjligheten att 
fördjupa oss inom detta område. Utan Göran Rönnbäcks hjälp med kunskaper inom området, 
material och nätverk hade vi inte kunnat genomföra uppsatsen. Även Brandmästare Kjell-
Gunnar Gustavsson vid Räddningstjänsten i Karlstad, Brandingenjör Omar Harrami vid 
Räddningsverket i Karlstad och Doktorand Stefan Backe vid Karlstad Universitet vill vi tacka 
för hjälp med utformning av utvärderingen. Slutligen ett tack till vår handledare Professor 
Inge Svedung vid Karlstad Universitet för uppmuntran och handledning.     
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Bilagor  

Bilaga 1: Generell vägledning i punktform för dokumentation av 
brandskyddsarbetet.  

Dessa punkter redovisas nedan och kommer från boken: Lagen om skydd mot olyckor, 
beskrivningar och kommentarer [1].   

 

Generell beskrivning av byggnaden. Bör visa byggnadens läge, utformning och i vissa 
fall även ingående byggmaterial. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör dess 
kulturhistoriska värde beskrivas. 

 

Generell beskrivning av verksamhet och dess risker. Det bör i text eller på skiss visa 
var olika verksamheter bedrivs i objektet för att det ska kunna vara möjligt att följa hur 
riskerna förändras. 

 

Ansvarsfördelningen för brandskyddet. Organisation och instruktioner för ansvar, 
kontroller och underhåll, samt organisation och instruktioner vid brand bör redovisas. 

 

Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder. Byggnaders och installationers 
utformning och funktion och hur de förväntas hanteras vid en eventuell brand bör 
redovisas.  

 

Förutsättningarna för att med egen personal och med hjälp av räddningstjänsten utföra 
en akut insats i byggnaden/verksamheten. 

 

Plan för utbildning och övning, med uppgifter om vilka som ska övas/utbildas, typ av 
övningar/utbildning och hur ofta de ska ske. 

 

Underhålls- och kontrollplan för samtliga brandskyddsåtgärder med uppgifter om vem 
som är ansvarig, vilken typ av kontroll som avses och hur ofta den ska ske. 

 

Genomförda kontroller av brandskyddsåtgärder. Skriftlig dokumentation bör ske av 
utförd egenkontroll, extern kontroll och eventuella planer på åtgärder. 

 

Genomförd utbildning och övning. Skriftlig dokumentation bör göras över genomförd 
utbildning och övning. 

 

Uppgifter om rutiner för information till hantverkare, besökare m fl som kan påverka 
eller beröras av brandskyddet i sådan utsträckning att riktad information behövs bör 
ingå. 

 

Tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor och andra tillstånd som rör 
brandskyddet eller är beroende av brandskyddet bör komplettera dokumentationen. 

 

Genomförda och planerade förändringar i organisationen, byggnaden eller 
verksamheten som påverkar brandskyddet bör framgå av dokumentationen. 

 

Revision av dokumentationen. Av dokumentationen bör framgå hur, av vem och med 
vilka intervaller dokumentationen utvärderas, följs upp och revideras.     
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Bilaga 2: Delar ur innehållet av Svenska brandskyddsföreningens 
breddutbildningen, del 1.  

Delar av Breddutbildningen på 4 timmar om brandsäkerhet för Landstinget i Värmlands 
personal, som sker med utgångspunkt från de krav som Svenska brandskyddsföreningen 
ställer på utbildningsinnehåll:  

Brandens natur 
Varje anställd skall känna till grundläggande fakta om brandens natur och ha kunskap i de 
speciella brandrisker som kan förekomma i den egna verksamheten.  

Brand och rökspridning 
Varje anställd skall inom sitt område känna till hur och varför brand- och rökspridning sker 
samt förstår behovet av att:  

 

Samtliga dörrar och fönster skall hållas stängda i det rum som brinner. 

 

Utrymningsvägar ej blockeras samt vikten av att rapportera fel och brister vid dessa. 

 

Rapportera håltagningar i väggar och tak som behöver tätas för att minska risken för 
rök och brandspridning.  

Drifttekniska brandskyddet 
En viktig del i förebyggande brandskydd är det drifttekniska brandskyddet. De anställda 
måste förstå varför de skall: 

 

Hålla arbetsplatsen ren. 

 

Placera skräp i därför avsedda containrar. 

  

Endast röka på därför avsedd plats. 

 

Hålla utrymningsvägar fria. 

 

Lagra brandfarliga varor säkert på därför avsedd plats.  

Brandredskap 
Varje anställd skall känna till ändamålet med och de elementära funktionerna hos 
säkerhetsutrustningen som finns på arbetsplatsen. Detta gäller till exempel: 

 

Handbrandsläckare 

 

Inomhusbrandposter 

 

Brandlarm 

 

Branddetektorer 

 

Sprinkler 

 

Kolsyre- och pulversläckaraggregat   

Vid utbildning skall de anställda läras att: 

 

Brandutrustningen är avsedd för släckning av brand i olika material, utrustning och 
vätskor, vilket innebär att den inte får flyttas eller bytas ut. 

 

Åtgärder som förstör brandskyddet (till exempel täckning av branddetektorer eller 
höglagring under sprinklerhuvuden) omedelbart måste rapporteras till arbetsledningen.      
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Bilaga 3: Delar ur innehållet av Svenska brandskyddsföreningens 
breddutbildningen, del 2.  

Delar av Breddutbildningen på 4 timmar om brandsäkerhet för Landstinget i Värmlands 
personal, som sker med utgångspunkt från de krav som Svenska brandskyddsföreningen 
ställer på utbildningsinnehåll:  

Räddning från omedelbar fara 
Varje anställd skall känna till de elementära principerna för: 

 

Hur man räddar en person som blivit rök- eller brandskaddad eller hotas av en brand. 

 

Hur man förflyttar en skadad person från det farliga området. 

 

Hur man släcker en brand i kläder. 

 

Hur man lägger en person i framstupa sidoläge. 

 

Var närmaste första hjälpen - station finns.  

Utrymning – Brandövning 
Varje anställd skall känna till hur byggnaden utryms vid brand. Speciell instruktion skall ges 
om: 

 

Utrymningsvägar 

 

Uppträdande i rökfyllda rum. 

 

Varför hissar inte skall användas 

 

Återsamlingsplatser 

 

Hjälp till handikappade 

 

Hjälp till besökare och entreprenörer 

 

Avstängning av vissa installationer 

 

Stängning av dörrar och fönster 

 

Att föra viktiga handlingar och dokument i säkerhet 

 

Speciella risker 

 

Räkna in personer vid återsamlingsplats  

Utrymningsplaner för byggnaden skall förklaras i detalj. I vissa typer av byggnader, speciellt 
där många människor samlas eller där det råder svårigheter att utrymma krävs 
utrymningsövningar. Planen bör övas i praktiska övningar.  

En uppföljning bör hållas efter varje brandövning. Då kan särskilda problem diskuteras 
närmare.  

Elementära uppträdande vid brand 
Varje anställd skall känna till hur man agerar enligt principen: 

 

Rädda/Varna 

 

Larma 

 

Utrymma  

 

Släcka     
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Bilaga 4: Sammanställning av resultat i utvärderingen för 
avdelningarna Akuten och Operation Väst.  

Akuten och Operation Väst: Genomförd utbildning och övning 
Fråga                                                      Svarsalternativ A B C D E Totalt (n) 
1. Egen kompetens 1 8 16 2 0 27 
2. Organisation 3 14 7 2 1 27 
3. Brandens natur 2 17 7 1 0 27 
4. Brand och rök-spridning 3 16 7 1 0 27 
5. Drifttekniska brandskyddet 3 16 5 3 0 27 
6. Brandredskap 6 13 8 0 0 27 
7. Brandlarmets funktion och handhavande 3 11 11 2 0 27 
8. Räddning från omedelbar fara 2 17 7 1 0 27 
9. Utrymning 3 17 5 2 0 27 
10. Din handlingsförmåga efter utbildning 6 14 7 0 0 27 
11. Brister angående brandsäkerhet på avdelningen 2 7 10 7 1 27 
12. Brandsäkerhet vid arbetsplatsträffar 4 6 9 3 5 27 
13. Avdelningens samarbete med Räddningstjänsten 8 8 10 0 0 26 
14. Din egen förmåga till samarbete 2 10 13 1 0 26 
15. Mål med genomförd övning 4 16 5 1 0 26 
16. Ökad handlingsförmåga efter övning 5 12 9 0 0 26 

  

Akuten och Operation Väst: Genomförd utbildning och ej genomförd övning 
Fråga                                                      Svarsalternativ A B C D E Totalt (n) 
1. Egen kompetens 1 4 8 0 0 13 
2. Organisation 3 7 2 1 0 13 
3. Brandens natur 1 9 3 0 0 13 
4. Brand och rök-spridning 1 7 5 0 0 13 
5. Drifttekniska brandskyddet 2 9 2 0 0 13 
6. Brandredskap 4 8 1 0 0 13 
7. Brandlarmets funktion och handhavande 2 9 2 0 0 13 
8. Räddning från omedelbar fara 2 8 3 0 0 13 
9. Utrymning 3 7 3 0 0 13 
10. Din handlingsförmåga efter utbildning 2 5 6 0 0 13 
11. Brister angående brandsäkerhet på avdelningen 0 2 8 1 1 12 
12. Brandsäkerhet vid arbetsplatsträffar 1 5 4 2 0 12 

  

Akuten och Operation Väst: Samtliga som genomfört utbildning 
Fråga                                                      Svarsalternativ A B C D E Totalt (n) 
1. Egen kompetens 2 12 24 2 0 40 
2. Organisation 6 21 9 3 1 40 
3. Brandens natur 3 26 10 1 0 40 
4. Brand och rök-spridning 4 23 12 1 0 40 
5. Drifttekniska brandskyddet 5 25 7 3 0 40 
6. Brandredskap 10 21 9 0 0 40 
7. Brandlarmets funktion och handhavande 5 20 13 2 0 40 
8. Räddning från omedelbar fara 4 25 10 1 0 40 
9. Utrymning 6 24 8 2 0 40 
10. Din handlingsförmåga efter utbildning 8 19 13 0 0 40 
11. Brister angående brandsäkerhet på avdelningen 2 9 18 8 2 39 
12. Brandsäkerhet vid arbetsplatsträffar 5 11 13 5 5 39 
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Bilaga 5: Sammanställning av resultat i utvärderingen för avdelning 
Akuten   

Akuten: Genomförd utbildning och övning 
Fråga                                                      Svarsalternativ A B C D E Totalt (n) 
1. Egen kompetens 0 2 8 1 0 11 
2. Organisation 1 7 3 0 0 11 
3. Brandens natur 0 7 4 0 0 11 
4. Brand och rök-spridning 1 7 3 0 0 11 
5. Drifttekniska brandskyddet 0 9 1 1 0 11 
6. Brandredskap 1 6 4 0 0 11 
7. Brandlarmets funktion och handhavande 1 4 5 1 0 11 
8. Räddning från omedelbar fara 0 7 3 1 0 11 
9. Utrymning 1 7 2 1 0 11 
10. Din handlingsförmåga efter utbildning 1 7 3 0 0 11 
11. Brister angående brandsäkerhet på avdelningen 0 2 5 4 0 11 
12. Brandsäkerhet vid arbetsplatsträffar 1 1 6 2 1 11 
13. Avdelningens samarbete med Räddningstjänsten 3 4 3 0 0 10 
14. Din egen förmåga till samarbete 0 4 6 0 0 10 
15. Mål med genomförd övning 1 5 3 1 0 10 
16. Ökad handlingsförmåga efter övning 0 6 4 0 0 10 

  

Akuten: Genomförd utbildning och ej genomförd övning 
Fråga                                                      Svarsalternativ A B C D E Totalt (n) 
1. Egen kompetens 1 4 5 0 0 10 
2. Organisation 3 7 0 0 0 10 
3. Brandens natur 1 7 2 0 0 10 
4. Brand och rök-spridning 1 5 4 0 0 10 
5. Drifttekniska brandskyddet 2 6 2 0 0 10 
6. Brandredskap 3 6 1 0 0 10 
7. Brandlarmets funktion och handhavande 2 6 2 0 0 10 
8. Räddning från omedelbar fara 2 6 2 0 0 10 
9. Utrymning 3 6 1 0 0 10 
10. Din handlingsförmåga efter utbildning 2 5 3 0 0 10 
11. Brister angående brandsäkerhet på avdelningen 0 1 8 0 1 10 
12. Brandsäkerhet vid arbetsplatsträffar 0 4 4 2 0 10 

  

Akuten: Samtliga som genomfört utbildning 
Fråga                                                      Svarsalternativ A B C D E Totalt (n) 
1. Egen kompetens 1 6 13 1 0 21 
2. Organisation 4 14 3 0 0 21 
3. Brandens natur 1 14 6 0 0 21 
4. Brand och rök-spridning 2 12 7 0 0 21 
5. Drifttekniska brandskyddet 2 15 3 1 0 21 
6. Brandredskap 4 12 5 0 0 21 
7. Brandlarmets funktion och handhavande 3 10 7 1 0 21 
8. Räddning från omedelbar fara 2 13 5 1 0 21 
9. Utrymning 4 13 3 1 0 21 
10. Din handlingsförmåga efter utbildning 3 12 6 0 0 21 
11. Brister angående brandsäkerhet på avdelningen 0 3 13 4 1 21 
12. Brandsäkerhet vid arbetsplatsträffar 1 5 10 4 1 21 
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Bilaga 6: Sammanställning av resultat i utvärderingen för avdelning 
Operation Väst.   

Operation Väst: Genomförd utbildning och övning 
Fråga                                                      Svarsalternativ A B C D E Totalt (n) 
1. Egen kompetens 1 6 8 1 0 16 
2. Organisation 2 7 4 2 1 16 
3. Brandens natur 2 10 3 1 0 16 
4. Brand och rök-spridning 2 9 4 1 0 16 
5. Drifttekniska brandskyddet 3 7 4 2 0 16 
6. Brandredskap 5 7 4 0 0 16 
7. Brandlarmets funktion och handhavande 2 7 6 1 0 16 
8. Räddning från omedelbar fara 2 10 4 0 0 16 
9. Utrymning 2 10 3 1 0 16 
10. Din handlingsförmåga efter utbildning 5 7 4 0 0 16 
11. Brister angående brandsäkerhet på avdelningen 2 5 5 3 1 16 
12. Brandsäkerhet vid arbetsplatsträffar 3 5 3 1 4 16 
13. Avdelningens samarbete med Räddningstjänsten 5 4 7 0 0 16 
14. Din egen förmåga till samarbete 2 6 7 1 0 16 
15. Mål med genomförd övning 3 11 2 0 0 16 
16. Ökad handlingsförmåga efter övning 5 6 5 0 0 16 

  

Operation Väst: Genomförd utbildning och ej genomförd övning 
Fråga                                                      Svarsalternativ A B C D E Totalt (n) 
1. Egen kompetens 0 0 3 0 0 3 
2. Organisation 0 0 2 1 0 3 
3. Brandens natur 0 2 1 0 0 3 
4. Brand och rök-spridning 0 2 1 0 0 3 
5. Drifttekniska brandskyddet 0 3 0 0 0 3 
6. Brandredskap 1 2 0 0 0 3 
7. Brandlarmets funktion och handhavande 0 3 0 0 0 3 
8. Räddning från omedelbar fara 0 2 1 0 0 3 
9. Utrymning 0 1 2 0 0 3 
10. Din handlingsförmåga efter utbildning 0 0 3 0 0 3 
11. Brister angående brandsäkerhet på avdelningen 0 1 0 1 0 2 
12. Brandsäkerhet vid arbetsplatsträffar 1 1 0 0 0 2 

  

Operation Väst: Samtliga som genomfört utbildning 
Fråga                                                      Svarsalternativ A B C D E Totalt (n) 
1. Egen kompetens 1 6 11 1 0 19 
2. Organisation 2 7 6 3 1 19 
3. Brandens natur 2 12 4 1 0 19 
4. Brand och rök-spridning 2 11 5 1 0 19 
5. Drifttekniska brandskyddet 3 10 4 2 0 19 
6. Brandredskap 6 9 4 0 0 19 
7. Brandlarmets funktion och handhavande 2 10 6 1 0 19 
8. Räddning från omedelbar fara 2 12 5 0 0 19 
9. Utrymning 2 11 5 1 0 19 
10. Din handlingsförmåga efter utbildning 5 7 7 0 0 19 
11. Brister angående brandsäkerhet på avdelningen 2 6 5 4 1 18 
12. Brandsäkerhet vid arbetsplatsträffar 4 6 3 1 4 18 
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Bilaga 7: Kommentarer av respondenter till Fråga 12 i 
utvärderingen.  

Respondenternas kommentarer till Fråga 12. Brister angående brandsäkerhet på avdelningen. 
Anser du att man tar upp brandsäkerhet på arbetsplatsträffarna vid din avdelning? Av 40 
respondenter så lämnades 10 stycken kommenterar. Kommentarer redovisas nedan.   

1. Branddisplayen är ofta blockerade av medicinsk teknisk utrustning och 
avställningsbord. 

2. Vagnar eller bord kan stå framför brandpost tillfälligt. 
3. Dåligt med utrymmningsvägar för sövda patienter och exempelvis patienter under 

operation. Svårt att förflytta patienter från operationsbord pga pappersunderlägg som 
går sönder.  

4. Alldeles för mycket med saker i gemensamma korridorer där brandutrustning står. 
5. Det man sett gick vi igenom vid övning. 
6. Utrustning framför brandposter och nödutgångar. Nu tänker man till och flyttar på det 

och säger till vederbörande. 
7. Blockering av utgångar med utrustning, te x apparater, bord, staplar osv. 
8. vid brand på operationsavdelning, hur får man ut patienter? Inget att dra ut patienter 

på. Pappersunderlägg eller delad madrass. 
9. Arbeta med arbetsmiljö så frågan är alltid på dagordningen. 
10. Om möjligt genomgång lite oftare.   


