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Ålands Brand– och Räddningsförbund

MEDLEMSINFO

Blöta bilder: De ungdomar som deltog i FSB-mästerskapen i Lappfjärd fick transporteras i bilar till och från området
eftersom översvämningen gjorde det nästintill omöjligt att gå.

INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN
Raindrops keep falling om my head...
Hej alla kårer!
Sommaren som gick slog rekord i fråga om millimeter regn och få soldagar, och hösten fortgår
i samma stil. Men det är bara att gilla läget och istället tro på att nästa år blir mycket bättre.
Hösten har nu startat upp med bland annat en välbesökt föreläsning med polismästare Teijo
Ristola. Hela 57 personer slöt upp för att lyssna på honom när ÅBF ordnade föreläsning på
Jomala FBK i början av oktober. I slutet av november är ytterligare en kvällsföreläsning
planerad, på temat värmekameraskolning.
Snart stundar också årets höstmöte den 10 november. I år står VSFBK värdar och efter själva
mötet följer trerätters middag & dans på Solbacka. 4 Fun står för musiken. ÅBF hoppas att riktigt många kommer och att vi får en trevlig kväll!
Vi ses på höstmötet! hälsningar Tove
Sida 1

FSB–MÄSTERSKAP I LAPPFJÄRD 6.10.2012

Inte bara tävlingar och allvar stod på programmet, tid för skoj och lek fanns också

En bra helg i Lappfjärd
Helgens tävlingar har varit roliga och spännande! Tävlingarna gick i allmänhet bra trots det
grå vädret och vattenmassorna. Tack vare vattnet kunde man inte gå mellan tävlingsplanen
och sovsalen, utan man var tvungen att åka bil. Alla kämpade väldigt hårt och Åland tog hem
två medaljer. Strandnäs FBK vann silver i redskapstävlingarna i klassen 18 år och yngre och
Kökar FBK tog hem silvret i frågesporten.

Evakuering!
Natten till söndagen blev väldigt intressant. Vid halv ett väcktes alla och bads packa ihop alla
sina saker, eftersom lokalen måste evakueras på grund av vattenmängderna. När vi var
klara sade de att vi måste gå ut
bakvägen där en traktor och
container väntade. De blev
tvungna att köra tre gånger med
traktorn.
Den körde oss till Lappfjärd grundskola där vi övernattade
och på morgonen
åkte alla hem till sina egna kommuner. Nu är alla som var med
en erfarenhet rikare!
Jenny Blomsterlund
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Bilder från rökdykarkursen i september

Rökdykarkursen i september
samlade 8 deltagare

Rökdykarinsats pågår

Nöjda kursdeltagare från Finströms FBK
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Meddelande från ambulansen på Räddningsverket
Ambulansen har i många år haft, utåt sett, en osynlig ledningsstruktur ute på olycksplatsen. Internt mellan ambulanspersonalen har det i de flesta fall utsetts en "enhetschef" (numera sjukvårdsledare) som varit den som lett sjukvårdsarbetet och fördelat arbetsuppgifterna. Denna roll
har oftast tagits av vårdaren på först anlända ambulans. Nu har arbetet gått vidare med att
tydliggöra ambulansen roll och ledningsstruktur emot Er ute i brandkårerna, till polisen och övriga
myndigheter.
De två stora åtgärder som vidtagits är att vi från Räddningsverket tagit fram anropskoder/
beteckningar för sjukvårdsledning samt infört varselvästar med tydlig uppmärkning så att ni vet
vem ni ska vända er till ute på olycksplatsen.

Anropskoder/ Beteckningar:
Inom brandkåren är man van att använda sig utav anropskoder och beteckningar både för fordon
och i syfte att nå rätt person över radio. Inom ambulanssjukvården har vi hittills bara använt oss
av fordonsbeteckningar för våra fyra ambulanser (M191, M192, M193, M194). Här hittar vi vårt
första problem, hur skall ett brandbefäl eller enhetschefen veta vilken ambulansenhet som har l
edningsrollen dit han eller hon skall vända sig med specifik information? Det är givetvis till en
början omöjligt att veta vilka ambulanser som är på väg till adressen och det är inte alla gånger
lätt att hålla reda på det trots att man hört över radio vilka ambulanser som larmats.
Minuten efter larmet kanske behovet av att veta vilken enhet som har ledningsrollen är liten då
samtliga ambulanser bör erhålla samma information över virve, men ju mer utdragen ett räddningsuppdrag blir desto större blir behovet av att informationen går till en och samma person så
att denne får en helhetsbild av läget. För att brandbefäl, enhetschefer och övrigt manskap på ett
enkelt sätt ska kunna nå ambulansens sjukvårdsledare införs anropskoden "MED 5" som är
förkortning från begreppet "medicinskt ansvarig".
Detta innebär att vid exempelvis en trafikolycka där ni över virvegrupp Polis-Brand ropar "MED 5
från Geta 07" alltid, oavsett antalet larmade ambulanser eller tidpunkt på dygnet, kommer nå den
person som är sjukvårdsledare.
Utöver de ambulanssjukvårdare som utgör bemanningen av Räddningsverkets ambulanser finns
sedan en tid tillbaka även tillgång till en ambulanssjukskötare som erhåller beteckningen "MED 4".
Ambulanssjukskötaren bemannar vanligtvis någon av de ordinarie ambulanserna men under vissa
dagar i veckan kommer det finnas tillgång till en "akutbilsresurs" som åker på punktinsatser. De
dagar då akutbilen är i bruk finns också möjlighet för ambulanssjukskötaren att hämta läkare från
akuten om denne har möjlighet till det. Läkaren som medföljer får beteckningen "MED 3".
MED 4 och MED 3 är således inget man kan ta förgivet att alltid kommer ut till olycksplatsen.
Skulle ni i form av t.ex enhetschef ropa upp "MED 5" men får svaret av "MED 4:an" innebär det
att en sjukskötare är på väg till platsen och att det är denne som fungerar som sjukvårdsledare.
Nu kanske ni funderar om denna kedja vandrar vidare till MED 2 och MED 1, och svaret är ja.
Däremot är det inget ni behöver lägga så stor vikt på just nu, det viktiga är att vi får beteckningarna som kommer användas ute i fält (MED 5, 4 ,3) rotade bland oss. MED 2 och MED 1 sätts i funktion vid katastrofläge där MED 2 är kirurgisk bakjour och MED 1 är chefläkaren på sjukhuset.

Synlighet:
För att markera sjukvårdsledningsrollerna ute på olycksplatsen har vi även tagit i bruk gul/gröna
varselvästar med märkningen "sjukvårdsledare" som skall användas av den person från sjukvården
som fungerar som sjukvårdsledare. Då vet ni vem ni skall vända er till då ni skall sprida information eller fråga något speciellt gällande sjukvården. Vid större händelser där sjukvårdsledaren behöver avlastning kan varselvästen märkt "medicinskt ansvarig" användas av MED 4 (sjuksköt.)
eller MED 3 (läkare).
Används alltid av MED 5
eller MED 4. Har hand
om samverkan med
brand, polis, sjukhus.

Används av MED 4 eller
MED 3 vid större händelser för att ta hand om
prioritering av skadade,
arbetar tillsammans med
MED 5

Sköter radiokommunikation m.m
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Sammanfattning:
Vid "vardagsolyckor" gäller följande:
För att nå den ambulanssjukvårdare som är sjukvårdsledare över virve används
anropet "MED 5" på arbetsgruppen och du kommer då i kontakt med denne. Du
behöver därmed inte ropa på en specifik ambulans.
Skulle ambulansen meddela att det är MED 4 som är sjukvårdsledare innebär det
helt enkelt att det är en ambulanssjukskötare som innehar den rollen.
Sjukvårdsledaren MED 5 eller MED 4 kommer vara uppmärkt med gul/grön varselväst märkt "sjukvårdsledare". Vid större händelser eller där Läkare (MED 3) följer
med ut kommer västen märkt "medicinskt ansvarig" användas och arbeta tillsammans med "sjukvårdsledaren" MED 5/ MED 4.

Som bilaga följer också en lathund som ni gärna får klippa ut och fästa i t.ex släckbilen framför enhetschefen så det blir lättare att komma ihåg anropskoden.
Därefter följer också en översikt av samtliga anropskoder som tagits fram av Thomas Mattsson på Mariehamns Räddningsverk. Finns frågor eller oklarheter kring anropskoderna,
kontakta Thomas tel: 0457 313 5481 eller thomas.mattsson@mariehamn.ax.
Vid övriga frågor kring ambulanssjukvården kontaktas undertecknad.
Mvh/ Tom Göstas
Amb.sjukskötare vid Räddningsverket Mariehamn

Lathund:
Vid uppdrag där ambulansen också är larmad, kontakta sjukvårdsledaren genom att anropa "MED 5" över arbetsgruppen för lägesrapport eller annan informationsåtergivning.
Anropskod:
"MED 5"

= Ambulansens sjukvårdsledare (Alltid tillgänglig)

"MED 4"
"MED 3"

= Ambulanssjukskötare
= Ambulansläkare

Sida 5

(Vissa dagar i veckan)
(Vissa dagar i veckan)

Bilaga till ”Meddelande från ambulansen”:

Funktion:

Beskrivning:

ÅHS katastrofledning
(Chefsläkaren)
KIRURGISKA
BAKJOUREN
Medicinsk
ansvarig
LÄKARE

Anropskod:

Normativ- och strategisk ledning av sjukvården på
Åland(Stab på sjukhuset)

MED 1

Beslutar om utlysning av storlarm
Operativ ledning av arbetet på sjukhuset
Sköter katastrofledningens uppgifter initialt
(Uppgiften kan överföras på senior akutläkare).

MED 2

"Medicinisk Räddningledare" på skadeplats enligt
katastrofplan.
Prioritering av skadade
Medicinskt inriktningsbeslut och klarläggande av
den medicinska ambitionsnivån.
Samverkar med räddningsledare, polisens fältchef
och sjöbevakning (osc)
Bakåtrapportering
MED 4/MED 5 biträder.

MED 3

Litet om utbildningar:
•

Syredelegeringskursen den 8 oktober hade max antal deltagare. Även till det
andra tillfället den 16 oktober var många anmälda.

•

Kurskallelse till ”Arbete på hög höjd” har gått ut. Kursen startar den 7 november och deadline för anmälningar är den 2 november.

•

Kurs i räddningsarbete flyttas till våren och vid behov kan två sådana kurser
ordnas under 2013.

•

ÅBF ordnar en kvällsföreläsning med Erik Elfvermark från Norrtälje brandförsvar
på temat värmekameraskolning, preliminärt datum är tisdag 27 november—
närmare information följer.

Nästa år:
x

Efter nyår planerar ÅBF en (eller vid behov flera) kvällsföreläsningar om hur man
leder en förening.
Även kurs i ”Arbete på väg” är på gång.
Februari
Mars
April
Maj
September
Oktober

Kurs i Släckningsarbete
Brandkårens FHJ
Arbete på Höghöjd
Rökdykning
Räddningsarbete
Identifiering av farliga varor

Därutöver kan det bli aktuellt med repetitionskurser för Rökdykning samt 1-hjälp.
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VÅRDAG?
Tage Wilhelms i Lumparland

har funderat på ett
upplägg för en vårdag som styrelsen diskuterade på sitt senaste
möte.

Är ni ”med”
och när på
året är bästa
tidpunkten?

Evenemanget skulle bestå av Öppet hus och engagera både ÅBF,
FBK:er och brandkårister.
Styrelsen var enig om att idén är bra och beslöt som nästa steg gå ut till er kårer för att höra
om ni är intresserade att vara med och ordna detta.
Vårdagen kan till exempelvis ordnas i samband med vårmötet (vanligen i april), eller så kan
man tänka sig att ha det som en höstdag i samband med höstmötet (oktober/november).
Ett tredje alternativ som diskuterades var att ordna dagen den 11 februari—112-dagen.
Mer info är skickat per mail, och vi väntar nu på feedback på hur ni ställer er till detta och när
ni tycker det passar bäst! Hör av er inom november.

Kort från styrelsen
Aktuella ärenden just nu är:
•

Höstmötet på Solbacka den 10 november. Efter mötet trerätters middag & dans!
Om kåren har eget höstmöte i anslutning till detta och är intresserad av gemensam annonsering, hör av er till VL senast 26 oktober.

•

Sx2 productions är anlitade och har börjat jobba med audioguiden till
Brandkårsmuseet.

•

Ny, smidigare lösning för kalenderfunktionen på hemsidorna

•

I slutet av september besöktes Brändö FBK, och i november träffar vi Sunds
FBK

•

Den 16-17 november arrangeras FSB’s studiedagar i Esbo. Info har gått ut till
alla per mail. Kontakta VL senast 1 november om ni är på väg & intresserade av
gemensam transport.

Det var det
Hör gärna av er med feedback & önskemål om reportage.
Jag tar även gärna emot
material från er till nästa
Medlemsinfo som kommer
i vinter. Vi hörs!
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ÅLANDS BRAND– OCH
RÄDDNINGSFÖRBUND
Södragatan 22 A
AX—22100 MARIEHAMN
E-post: brandkar@aland.net

