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Inledning: 
Organisationen Sveriges kommuner och landsting driver tillsammans med, 
Arbetsmiljöverket, MSB, Kommunal och BRF ett projekt gällande brandmäns 
sjukdomsbild. ”Friska brandmän”-projektet startade i Skellefteå och har mynnat ut i en 
attitydförändring gällande självskydd mot giftiga ämnen samt ett flödesschema för hantering 
av kontaminerad utrustning.  Ledaren för projektet reste runt i landet och besökte bland 
annat två av Räddningstjänsten Syds stationer; Centrum och Lund och visade fakta om 
sjukdomsbilder kopplade till vår arbetsmiljö samt metoder som kan minska riskerna med 
kontaminerat materiell efter en brand.  
 

Bakgrund: 

Efter föreläsningen med projektledaren för Friska brandmän började en oro växa hos 
medarbetarena för vår arbetsmiljö och hantering av vårt kontaminerade material.  Hur kan 
de vara så stora skillnader på synen om vad som är farligt?  
Frågor som bland annat kom fram var: 

 Hur påverkar dessa giftiga ämnen oss? 

 Kan ämnena påverka oss olika beroende på kön/ålder/fertilitet?  

 Kan det komma upp nya sjukdomsbilder kopplade till vårt arbete för en jämställd 
arbetsplats?  

 Påverkas kvinnor annorlunda/mer/mindre av ämnena?  

 Hur får vi i oss ämnena? 

 Hur hanterar vi situationen idag? 

 Hur arbetar resten av räddningstjänst Sverige med frågan? 

 Hur skyddar vi oss vid övning/ insatser/ dagligverksamhet? 
 

Syfte 

Med denna studie skall problematiken med kontaminerat material granskas. Studien skall 
även leda fram till ett besluts underlag för eventuella investeringar och arbeten med 
förbättrade metoder för hanteringa av kontaminerat material och exponeringen av farliga 
ämnen samt förändra vår syn sätt och attityd kring hur vi systematiskt utsätter oss för giftig 
miljö och kontaminerad utrustning.  
 
 

Mål: 

Målsättningen är att se över Rsyds dagliga, övnings och operativa verksamhet för att hitta 
möjligheter till förändringar i attityd och verksamhet för att minimera riskerna med framtida 
sjukdomar kopplade till yrken inom Räddningstjänsten.   
 

Metod  

Arbetet kommer drivas som ett delprojekt under projektet en Brandstation för alla.  
Projektets medlemmar är: Dennis Skog (DPL), Linda Ljung, Tony Ljungström och Andreas 
Lindvall  
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Resurspersoner kopplade till projektet är: 
Linda Granqvist, Projektledare BFA 
Tid som har blivit tilldelad är 10-16 P- pass per person fram till och med september 2013.  
 
 
Projektet kommer genomföras i tre steg: 

1. Nulägesanalys 
2. Omvärldsanalys 
3. Arbetsmiljöplan 

.  
Nylägesanalysen kommer genomföras på distrikt Lund och innehålla alla delar en 
medarbetare kan utsättas för kopplade till kontaminerad utrustning för övning, skarpa 
insatser och dagligverksamhet.  Omvärldsanalysen kommer genomföras teoretisk och 
sammanställas i ett dokument för att sedan testas och utvärderas via besök och samverkan 
med Räddningstjänster och sakkunniga kopplade till ämnet. Arbetsmiljöplanen är resultatet 
av de undersökningar vi har genomfört och innehåller de förändringar vi rekommenderar 
att genomföra.  

 
Exempel på frågor att besvara under respektive steg: 
 
Nulägesanalys Station Lund  

 Rutiner, metoder och instruktioner i Rsyd 

 Hur ser det ut i verkligheten?  
 

Omvärldsanalys  

 Hur arbetar övriga räddningstjänster  

 Hur ser lagstiftningen ut på området 

 Vilka metoder fungerar?  

 Vilka hjälpmedel på marknaden finns att tillgå? 

 Vilka studier finns gjorda och resultat av dessa  

 Vilka sjukdomar samt arbetsskador kan vi drabbas av? 
Cancer 
Fertillitet/missbildningar 
Hudproblem 

 
Arbetsmiljöplan  

 Hur förändrar vi attityden gällande rengöring av material 

 Förslag på metoder och rutiner 

 Förslag på eventuella ombyggnadsplan för renare hantering. 
 

 

Begränsning  

Arbetet bedrivs inom verksamheten ”Brandstation För Alla” och därför är det station Lund 
som granskas och föreslårs förbättringar för. Arbetet skall även ge positiva effekter för 
resten av förbundet. Men huvudfokus under denna studie är station Lund och anställda vid 
distriktets normala arbetsplatser i Räddningstjänsten syd.    
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Nulägesanalys station Lund och övningsplats Barbara 

Mål: 

Nulägesanalysens mål är inte att fullständigt kartlägga Räddningstjänstens syd, stations 
Lunds arbete. Utan mer för att skaffa en bild av hur eventuella kontamineringar och 
arbetsrutiner kan påverka hälsotillstånden hos anställa av Räddningstjänstsen Syd.  

Definition:  

Utrustning eller lokaler som via andvändning enligt instruktion på avsett sätt kontaminerar 
den anställda med farliga partiklar, smuts eller att användaren upplever obehag vid 
inandning bedöms som en skitig och dålig arbetsmiljö. Även följd problem på grund av 
arbetsmiljö brister som kan leda till obehag kopplade till ovan nämnda definition skall 
undersökas.   
 
Urklipp ur arbetsmiljölagen.  
 

1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 
uppnå en god arbetsmiljö. Lag (1994:579). 
2 § Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö.  

3 § Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från 
arbetsmiljösynpunkt.  

4 § De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande 
skall vara tillfredsställande.  
Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, 
elektrisk ström eller liknande. Lag (2003:365). 

5 § Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade och 
placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall.  

6 § Ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast under förhållanden 
som ger betryggande säkerhet.  

7 § Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, skall personlig 
skyddsutrustning användas. Denna skall tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.   

Arbetsmiljölag (1977:1160) 

Rutiner gällande ren arbetsmiljö Räddningstjänstens Syd: 

Rutiner gällande material hantering efter insats/övning är det bara en åtgärdsplan för 
arbetsmiljö som går att hitta. Rutiner kopplade till ämnet övning rökdykning finns det 
nämnt i flera rutiner men det saknas ur ett arbetsmiljö perspektiv kopplat till hälsoeffekter.   
På uppdrag av CSK 080925 togs en åtgärdsplan för arbetsmiljö fram. Åtgärdsplanen bestod 
av fem punkter med tillhörande kommentarer. Alla skulle ha genomförts innan 2008 års slut 
och hade ringa till måttliga kostnader kopplade till åtgärderna. Ingen av åtgärderna 
genomfördes fullt ut samt ett par av dem inte alls. Åtgärdsplanen möjliggjorde inköp och 

https://lagen.nu/1977:1160#K1P1S1
https://lagen.nu/1977:1160#K2P2S1
https://lagen.nu/1977:1160#K2P3S1
https://lagen.nu/1977:1160#K2P4S1
https://lagen.nu/1977:1160#K2P5S1
https://lagen.nu/1977:1160#K2P6S1
https://lagen.nu/1977:1160#K2P7S1


 

 

 

 

 

Ren Arbetsmiljö 

6 

separering av larmställstvätten från den vanliga tvätten. Rutinen beskriver vilka ämnen som 
finns i brandrök och att dessa innebär cancerrisker.  
Se bilagor för åtgärdsplan 080925. Arbetsmiljöbrister gällande kontaminerad mtrl station  

Utrustning eller lokaler som innebär obehag enligt definition för 
station Lund: 

Städning av stationen: 
Ingen instruktion för hur helheten städas. 
Lördagsstädning, vardag och speciella lokaler.. 
 
Larmställstvätt: 
Enligt Handlingsplan arbetesmiljö CSK 080925 författare RND skall de finnas och 
användas skyddsutrustning vid tvätt av larmställ. Detta finns inte. Finns inte något avsett 
förvaringsutrymme för kontaminerad mtrl. Ingen ventilation som fungerar tillfredställande 
eller hantering av skitiga soppåsar som nämns i åtgärdsplanen. Ingen rutin för när och 
varför vi tvättar våra larmställ. Detta ger tolkningsmöjligheter som skapar brister i 
kvalitetsäkringen gällande ren arbetsmiljö. Utrymmet delas med varuintaget för hela 
förbundet. Är det ok att dela bedömd hälsofarlig utrustning och tvätt av denna i samma 
utrymme som livsmedel? 
 
Tvätt av Falck kläder: 
Ingen instruktion eller rutin för hur blodsmita och andra smittor som kan ha kontaminerat 
kläder på Falck anställda skall hanteras. Kläder med blodsmitta/ annan smitta hanteras i 
samma utrymme som sängkläder, handdukar etc. utan instruktioner för hantering eller 
skyddsåtgärder vidtagna.  
 
Ingen instruktion eller rutin för minimering av konsekvenser på sikt gällande farliga 
ämnen efter bränder: 
De finns ingen rutin hur vi kan jobba preventivt mot konsekvenser på sikt. Varken för 
dagtidspersonal eller för operativ personal.  
 
Upplevd stora skillnader i attityder: 
I flera av verksamheterna finns de en vilja och attityd som är positiv och innehåller vidtagna 
åtgärder inom våra riktlinjer för att minimera våra risker. Dessa är tyvärr inte vedertagna 
eller allmänt kända. Där av stora skillnader ibland annat användandet av självskydd vid vissa 
insatser och vid hantering av utrustning inom förbundet. 
 
Ingen hantering av farliga avgaser i vagnhall: 
Ingen avgasutsug av farlig ämnen kopplade till fordon i vagnhall 
 
Förvaring av skitig slang: 
Utrymmet är inte avskilt och således kontaminerar övriga delar av byggnaden. Kontorsplats 
delar utrymmet för förvaringen av skitig slang.  
 
Hantering av skitig slang: 
Saknas skyddsutrustning samt rutin för hantering av skitig slang. 
 
Hantering av andningsskydd: 
Det finns ingen rutin för hur använt andningsskydd skall tas om hand. I nuläget skickas 
maskerna för tvätt och kontroll medan remställ, flaskpacket, räddningsluftslang, pass system 
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bara flyttas över till fylld flaska samt ny mask. Möjlighet att tvätta utrustning manuellt finns 
men ej skyddsutrustning samt rutiner och metoder för att säkerställa resultatet.  Dvs en ren 
mask i kombination med kraftigt kontaminerat packet i övrigt som hängs in i så kallade rena 
bilar? Maskerna som är skitiga förvaras i samma kärl som de rena och dessa tvättas aldrig.  
 
Hantering av personlig skyddsutrustning:  
Saknas rutin för tvätt och vård av detta och bristen på reservmaterial gällande hjälmar, 
kängor samt handskar gör att skitig mtrl används med ett rent larmställ.  
 
Hantering av mtrl från brandplats: 
Saknas rutin för kontaminerad mtrl från brandplats. Strålrör, värmekameror, lampor, 
dörrforcerings mtrl etc. torkas max av och hängs in i bilarna. Pga. av bristen av reserv mtrl 
är detta ett måste för att kunna vara operativa efter övning och skarpa larm. Plats på 
respektive ”första, andra” (t.ex. 2010,2030) fordon för att kunna förflytta dessa säkert 
erbjuds inte. Finns ingen rutin eller metod för att säkerställa resultatet. Ingen information 
att tillgå från respektive tillverkare om hur deras material skall vårdas.  Ingen instruktion för 
hur vi kvalitetssäkrar utrustning.  
 
Hantering av fordon efter insats: 
Saknas rutin för hantering av kontaminerat fordon efter insats. Tvätt samt eventuellt byte av 
kupéfilter samt hur vi skall förvara skit utrustning i bilarna efter insats/övning.  
 
Rutiner för självskydd under uppdrag: 
Enligt Handlingsplan arbetesmiljö CSK 080925 skall det ha genomförts utbildningar 
gällande självskydd. Detta har inte genomförts.  
 
Saknaden av utbyttes mtrl på brandplats.  
Enligt Handlingsplan arbetesmiljö CSK 080925 författare RND skall det finnas reservkläder 
för ombyte på brandplats. Dessa skall vara modell större.? Dessa finns ej. I vilket syfte de 
finns är inte heller säkerställt.  
 
Avsaknaden av rengöringsprodukter: 
Inga rengöringsprodukter för kropp som är avsedd för rengöring av porer eller för sot och 
partiklar.  
 
Förflyttning av material inom förbundet: 
Allt material förflyttas i samma utrymme utan att ta hänsyn till om de är miljöfarligt eller 
hälsofarligt. Kontaminerar samtlig utrustning som förflyttas med turbilen inom förbundet. 
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Arbetsmiljöbrister Övningsplats Barbara  

 
Hantering av andningsskydd: 
Det finns ingen rutin för hur använt andningsskydd skall tas om hand. I nuläget skickas 
maskerna för tvätt och kontroll medan remställ, flaskpacket, räddningsluftslang, bara flyttas 
över till fylld flaska samt ny mask. Finns minimala möjligheter att manuellet kunna 
genomför tvätt av utrustningen. I samma utrymme som vi förvarar utrustningen finns det 
en lektion sal som används för utvärdering men även vid teoripass kopplade till 
kompetensutveckling. Denna sal är alltså kontaminerad från förvaringen av skitig materiell. 
 
Hantering av mtrl från övningsplats: 
Slang återanvänds utan att bli tvättad efter insats. Lampor, hjälmar, kängor erbjuds minimala 
möjligheter att vårda, rengöra. Finns ingen rutin eller metod för att säkerställa resultatet. 
Ingen information att tillgå från respektive tillverkare om hur deras material skall vårdas. 
Finns ett fåtal lånelarmkläder. En liten kapacitet för vård av dessa. Ingen instruktion för 
vilken utrustning som skall användas vid övning eller hur den skall vårdas eller hanteras.  
 
Rutin/ säkerhetsinstruktion för ren arbetsmiljö under övning: 
Ingen instruktion som beskriver konsekvenserna med de vi använder för eldning. Pallar, 
halm, skräp, rapsolja etc. Ingen information om risker och hur vi minimerar påverkan av de 
farliga ämnen vi producerar för bra pedagogiska övningar.  
 
Städrutiner för anläggningen och dess omkrets: 
Finns ingen rutin för städning av övningshus eller för hur miljön i runt liggande lokaler har 
kontaminertas av rökövningshuset. Dessa lokaler hyrs ut för lektionstillfällen till samhället 
utan en ansvaras eller konsekvensbeskrivning.  
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Slutsatser:  

De finns flera brister i vårt hanterande av skitig utrustning. Detta har lätt till flera följd 
problem som helt onödigt kontaminerar vår dagligaverksamhet. Men även brister i vårt 
ansvarstagande mot våra kunder på övningsplastser och stationer. Vi har i projektet bedömt 
att vi utsätter våra kunder vid bland annat utbildning för onödiga risker för kontaminering.  
Flera av dessa punkter finns det inte något beslut bakom eller närmre förklaring bakom än 
att så har vi ju alltid gjort?   
 
Station Lund har bra förutsättningar att för en bra hantering av utrustning som har blivit 
kontaminerad av brandrök. Men på grund av fel tänk och dålig attityd till ämnet fallerar 
helheten. Detta skapar en arbetsmiljö som inte kan bedömas som hälsosam för flera av 
Station lunds medarbetare. De främst utsatta är service personal inom rökskydd och 
slangtvätt.  
 
Övningsplats Barbara bedöms har mycket stora felaktigheter i hantering, övning och 
arbetsmiljö. Dessa är som ovan nämt inte beslutade utan fortsätter på grund av en dålig 
attityd till ämnet.  
 

 
 
Bilden visar typisk eldning materiel. Slang färdig för övning. Vård utrymmet som erbjuds och hanteringen av 
oljan som används vid tändning av bränderna i containern.  
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Omvärldsanalys: 
Omvärldsanalysen genomfördes i tre faser: 

1. Uppsökande verksamhet kopplad till att försöka förklara och definiera sanningar 
bakom de farhågor och påståenden som kom fram efter Friska brandmän 
föreläsningen.  

2. Fungerande rutiner och metoder för minimering av framtida sjukdomar kopplade 
till yrken inom Räddningstjänster. 

3. Tekniska hjälpmedel för detektering, vård och tekniska förbyggande åtgärder mot 
framtida konsekvenser. 
 

Forskning: 

Brandmäns exponering av cancerogena ämnen vid rökdykningsövning 
Firefighters ‘multiple exposure assessments in practice 
(Juha Latinen, Mauri Mäkelä, Jouni Mikkola, Ismo Huttu) 
En kort summering och översättning av den fullständiga studien 
 
Beskrivning 
I Finland har forskare gjort en avhandling där de undersöker hur brandmän exponeras av 
cancerogena ämnen vid rökdykningsövning. De har undersökt mängden cancerogena 
ämnen som bildas med olika sorters förbränningsmaterial och olika sorters konstgjord rök. 
De har testad olika brandoveraller (Brage och Bristol). De testade även effekten av att ha ett 
par extra handskar under brandhandskarna. Under all skyddsutrustning har de placerat 
plåster som absorberar partiklar, som de sedan kunnat analysera. Detta för att kunna påvisa 
att huden blir exponerad av de cancerogena ämnena även under skyddsutrustningen. 
Testerna är utförda på rökdykningsinstruktörer på ett brandövningsfält i Finland. 
 
Resultat och slutsats 
Valet av förbränningsmaterial vid brandövningsverksamhet har stor påverkan på mängden 
av cancerogena ämnen som bildas i brandgaserna. Propan och rent furuträ avger minst 
cancerogena ämnen och bör således väljas för att minska riskerna vid 
brandövningsverksamhet.  
Typ av brandoverall har ingen större effekt på mängden av gifter som huden utsätts för, 
men att ha ett par extra handskar under brandhandskarna minskade upptaget av gifter med 
80 %. Att omedelbart tvätta (duscha) huden med tvål och vatten efter avslutad rökdykning 
visade sig att minska upptaget av gifterna i kroppen. 
Brandövningshusets uppbyggnad har även det betydelse för hur mycket gifter som finns i 
brandgaserna. Enplans containersystem där det endast eldas på ett ställe åt gången visade sig 
vara den byggnation som gav upphov till minst cancerogena ämnen i luften. 
Val av plats för genomgång efter rökdykningsövning har stor påverkan på hur mycket gifter 
personalen på övningsplatsen utsätts för. Platsen bör vara ren och på säkert avstånd från 
brandrök. Genomgången bör först hållas då all personal har duschat och bytt om till rena 
kläder. 
 
Sjukdomsbilderkopplat till Räddningstjänsten 
Brandmännens cancerfond 
http://www.ibcf.se 
http://www.arbetarskydd.se/tidningen/article3562244.ece 

http://www.ibcf.se/
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En kort summering av information tillhandahållen av Brandmännens cancerfond samt arbetsskydd.se 
 
Beskrivning: 

Virginia Weaver har forskat om brandmän och cancer sedan 1991. Hennes studier visar att 
brandmän löper högre risk än andra att råka ut för flera olika cancerformer. När det gäller 
testikelcancer är risken dubbelt så stor som för resten av den manliga befolkningen. 
Cancerformen bedöms nu som sannolik för brandmän, precis som prostatacancer, 
lymfkörtelcancer och blodcancer. 
Brandmän riskerar också i högre grad än 
andra att få hudcancer, hjärntumör, 
ändtarms- och grovtarmscancer, cancer i 
bukhålan och luftstrupen, i magsäcken samt 
att drabbas av leukemi och malignt 
melanom. Cancerrisken är förstås beroende 
av vad som brinner, hur länge släckningen 
pågår och hur många år i yrket 
brandmannen haft. Virginia Weaver 
påpekar att den risk brandmännen löper 
egentligen är 10 procent högre än vad 
resultatet visar, eftersom de har ett bättre 
utgångsläge.  

Brandrök har varierande innehåll beroende 
på vad som brinner vilket medför att 
brandmän utsätts för olika exponeringar i 
samband med bränder, exponeringarna sker 
genom huden och luftvägarna. 
Kemikalierna ökar och dels vet vi inte vad 
som finns normalt och inte heller hur 
kombinationerna av olika kemikalier 
blandas och hur de då ombildas. Det man 
vet är att det blir farligare och riskerna 
därmed större för brandmän att drabbas av 
cancer. Brandröken vid varje brand 
innehåller cancerframkallande ämnen 
såsom bensen, kloroform, sot, styren, 
formaldehyd m.fl. En stor akut hälsorisk 
vid brand är isocyanater som frigörs när 
polyuretan i t.ex. fogmassa och 
skumplastmadrasser brinner. Isocyanater är 
100 gånger giftigare än cyanid. De fräter på 
lungor, irriterar ögonen, är 
cancerframkallande och kan orsaka astma 
hos en frisk person. Upptag av dessa giftiga 
ämnen sker genom hud och luftvägar som transporteras av kroppen och lagras i fett, celler 
och organ. Det är här cellskador uppstår som kan leda till cancer på våra brandmän. 

Undersökningar av misstänkta överrisker för tumörer bland brandmän har gjorts i många 

länder.  Det finns så många undersökningar att brandman som yrke är det mest undersökta 

yrket av alla när det gäller cancer (Tee Guidotti Chair of Occupational Medicine at George 

Washington University) I en amerikansk studie (LeMasters 2006 Cancer Risk Among 
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Firefighters: A Review and Meta-analysis of 32 Studies) har man gjort en metaanalys av 32 

olika vetenskapliga studier där ca 110 000 brandmän ingått i studien, i dessa studier har 

brandmännens hälsa jämförts med andra yrkesgrupper.   

LeMasters metaanalys visar att brandmän riskerar att drabbas av ca hälften av de 

cancerformer som undersökts. Störst risk är det att drabbas av multipelt myelom, 

lymfkörtel, prostata och testikelcancer. I denna metaanalys ingick även en svensk studie 

(Tornling, Gustavsson och Högstedt. Karolinska Institutet 1994) där de undersökte 

dödligheten på brandmän i Stockholm mellan åren 1931 och 1983. Resultatet av studien 

visade att dödligheten i maligna tumörer hade en ökad trend när det gäller ålder, 

anställningstid som brandman, samt att dödligheten ökade vid ökad exponering. Det finns 

en rad ytterligare studier som bekräftar att brandmännen har en ökad risk för olika typer av 

cancer än andra yrkesgrupper. Detta har inneburit att USA, Canada och Australien har 

klassat olika former av cancer som arbetsskada just för att man är brandman. 

 
Slutsatser: 

Alla studier visar att vi brandmän har en ökad risk att få cancer. Det spelar ingen roll om en 
brandman dör i en brasa eller av effekten av hundra brasor. I båda fallen är hans död 
orsakad av yrket. Förutom personlig skyddsutrustning, noggrann dusch och klädestvätt i 
speciell tvättmaskin efter varje brand, borde brandmän regelmässigt undersökas för sådan 
cancer som går att upptäcka tidigt. Jan Wisén, ordförande för den nybildade 
insamlingsstiftelsen Brandmännens cancerfond, Visst har vi länge vetat att brandrök är 
farlig. Nu vet vi att vi inte vet tillräckligt. Vi behöver forska mer, göra mer för att motverka 
den här trenden och verka för att cancer bland brandmän blir reglerat som arbetsskada. 

Graviditet och fertilitet  
IVL Rapport  
Brandmännens arbetsmiljö Leif Bengtsson o Ann-beth Antonsson 
Räddningsverket 
AFS 2007:7 
 
Beskrivning 
Undersökning och forskning visar att fysikaliska och kemiska faktorer i brandmännens 
arbetsmiljö påverkar brandmännens fortplantnings förmåga negativt. 
Många av de kemiska ämnen som är vanliga i brandrök ger allvarliga 
reproduktionsstörningar och vissa av dem har gett effekter på människor efter 
exponering.  
Foster är mycket känsliga för kolmonoxidförgiftning. Det är därför mindre lämpligt att 
kvinnliga brandmän som är gravida uppehåller sig i miljöer med brandrök eller andra 
kemiska ämnen.  
 
Slutsatser: 
I AFS 2007:7 står det att arbetstagare som är gravid och har anmält detta till arbetsgivaren 
inte får sysselsättas med rök- eller kemdykning. Detta förbud gäller även under 
amningsperioden. 
 
AFS 2007:7 Till 16 §  
Arbete med rök- och kemdykning kan innebära exponering för ämnen som är direkt 
skadliga för såväl den gravida kvinnan som fostret och 
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fosterutvecklingen. Exponering för brandrök kan även medföra att hälsofarliga ämnen 
överförs genom amning till barnet. Därutöver bör man vara 
uppmärksam på såväl den fysiska som den psykiska belastning arbetet 
innebär. Det är därför viktigt att arbetstagaren genast anmäler en graviditet till 
arbetsgivaren.  
 
I dag finns det också belägg för att värme, buller och fysisk ansträngning kan påverka 
reproduktionsförmågan. Speciellt gäller att män som utsatts för värme har sämre kvalitet på 
sina spermier än normalt. 
 
Undersökning av andningsmiljön för instruktörer vid brandövningar 
MSB 
Stefan Svensson, Tekn.Dr. 
Bertil Månsson, Leg.Läk. 
En kort summering och tolkning av den fullständiga studien 
 
 
Beskrivning 
Undersökningen har kartlagt ett stort antal ämnen i den luft som omger 
övningsanordningarna och som såväl personal som kursdeltagare därmed vistas i med viss 
regelbundenhet. Registreringar har gjorts beträffande såväl gaser som partiklar. 
 
Gaserna som identifierats domineras av bensen, toluen, furfural, styren, fenol och 
kolmonoxid samt en grupp alifatiska kolväten. Partikelmätningar har gjorts ner till 
storleksordning 0,3 μm. Generellt kan sägas att de ämnen som redovisats i denna studie alla 
förekommer i låga koncentrationer, med goda marginaler under gällande gränsvärden, men 
exponeringen är frekvent för berörd personal, och långtidseffekterna är oklara.  
 
Påverkan på kroppen beror givetvis på exponering av ämnen (som gas, aerosol eller 
partiklar). Utan exponering erhålls inte heller någon påverkan på kroppen. Utöver den mer 
eller mindre direkta påverkan på instruktörer, kursdeltagare eller servicepersonal, kan även 
andra personalgrupper påverkas av de partiklar och gaser som bildas i samband med 
övningar. Denna påverkan kan vara direkt, genom att gaser och partiklar följer med vinden 
och påverkar den inandade miljön även för administrativ personal, kökspersonal, 
städpersonal, m.fl. Men påverkan kan även vara indirekt, kanske i synnerhet för 
städpersonal som arbetar i framförallt omklädningsrum. I detta sammanhang är det då 
viktigt att ta hänsyn till hur den personliga skyddsutrustningen hanteras. Olika ämnen 
påverkar individer olika. Individers känslighet för variationer i ämne, dos, exponeringstid 
och synergieffekter, är olika. Extra uppmärksamhet bör därför riktas mot utvecklingen av 
allergier av olika slag, synnerhet på lång sikt. 
 
 
Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån de här genomförda undersökningarna och för de här 
undersökta parametrarna hävda att riskerna förefaller måttliga för instruktörer och övrig 
personal i samband med skolornas övningsverksamhet. 
 
Samtidigt kan vi inte utesluta effekter på lång sikt, varför fortsatt arbete med att förbättra 
arbetsmiljön är tillrådligt. Det kan därför finnas anledning att göra tydliga 
förbättringar/förändringar inom vissa områden eller med avseende på vissa delar av 
verksamheten. Områden där den inandade miljön bör förbättras är där mycket personal 
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eller kursdeltagare befinner sig med viss regelbundenhet, där koncentrationer av gaser och 
partiklar kan vara särskilt höga eller där personlig skyddsutrustning av olika anledningar kan 
vara svårt att använda. Detta innebär att vi måste finna sätt att skydda personal och 
kursdeltagare så långt det är praktiskt möjligt, genom: 
 
- förbättrad personlig skyddsutrustning och förändrat användningssätt 
av den personliga skyddsutrustningen. I samband med brandövningar används endast två 
nivåer på skydd mot gaser och partiklar; fullständig skyddsklädsel inklusive andningsapparat 
eller inget andningsskydd alls. Det bör således undersökas möjligheter med flera nivåer av 
skydd beroende på omständigheter, arbetssätt, övningsanordning, bränsle, mm. 
 
- förbättrad hantering av personlig skyddsutrustning. I dagsläget hanteras i princip all 
personlig skyddsutrustning (förutom andningsapparater) i samma utrymme 
(omklädningsrum, torkrum mm) oavsett renhetsgrad. Den personliga skyddsutrustningen 
bör således hanteras på annat sätt.  Ett exempel på lösning kan vara att fysiskt separera 
hanteringen av personlig skyddsutrustning med olika grad av renhet samt att bättre rutiner 
för rengöring bör införas. 
 
- förändrat genomförande av övningar (genom val av bränsle, pedagogisk utformning, mm) 
De i denna studie erhållna resultaten pekar endast på exponeringen av olika gaser och 
partiklar i samband med övningsverksamhet. De visar inte hur den mänskliga organismen 
har påverkats av de gaser och partiklar som släpps ut i samband med brandövningar. 
Samtidigt har det inte tagits hänsyn till partiklars sammansättning. 
 
- För att få ett bättre grepp om symptom och sjukdomar bland räddningstjänstpersonal, bör 
en större enkätundersökning genomföras. 
 
- Denna studie har i huvudsak riktats mot övningsverksamhet. Det vore önskvärt att även 
genomföra motsvarande studie för verklig räddningstjänst, där exponeringen för ämnen och 
partiklar från bland annat bränder kan vara högre samtidigt som frekvensen troligtvis är 
mycket lägre. 

 
Hälsoeffekter på instruktörer orsakade av frekvent hypertermisk exponering 
MSB 2007 
Bertil Månsson, Leg.Läk. 
Stefan Svensson, Tekn.Dr. 
En kort summering och tolkning av den fullständiga studien 
 
Undersökningen studerat effekten på den mänskliga kroppen av fysiskt hårt arbete i en 
hyperterm miljö. Det är vanligt inom ramen för utbildningsverksamheten vid 
Räddningsverkets skolor att vissa instruktörer exponeras för dessa förhållanden. Antalet 
exponeringstillfällen kan stundtals bli både högt och koncentrerat i tid. Instruktörerna har 
rapporterat symptom i anslutning till utbildningspassen i en grad som gör att hälsorisker kan 
befaras. De följde därför sex instruktörer i deras ordinarie verksamhet i samband med 
övningar i hyperterm miljö under en vecka.  
 
Den genomförda studien har visat att upprepade arbetspass med fysiskt tungt arbete i en 
hyperterm miljö hos friska vältränade individer inte innebär omedelbara allvarliga 
hälsorisker. Emellertid noterar man förutom uppgivna subjektiva symtom, mönster av 
laboratoriemässiga förändringar som visserligen ligger inom våra så kallade normalgränser, 
men som i vissa fall uppvisar en additiv tendens. Det kan inte uteslutas att dessa 
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förändringar i ett längre perspektiv kan innebära att de exponerade individernas hälsa 
äventyras.  
 
Slutsatser: 
Ur den nu gjorda studien framkommer beträffande flera parametrar, data som visar att de 
förändringar som konstaterats i studien snarare förstärks än motsägs av den normala 
dygnsvariationen som mättes vid ett annat tillfälle. Således kvarstår den ursprungliga 
misstanken att den undersökta verksamheten med fysiskt tungt arbete i kombination med 
förhöjd kroppstemperatur har effekter på kroppen som kan kopplas till de initialt uppgivna 
symtomen och i längden kan leda till ohälsa. 
 
Tills ytterligare belägg föreligger ser författarna av undersökningen det som angeläget att 
man tidsbegränsar exponeringen för arbete i denna miljö. Resultatet av undersökningen 
tyder på att arbetsscheman således bör ses över, på ett sådant sätt att upprepat fysiskt 
belastande arbete under samtidig hypertermisk exponering minimeras. Vidare bör lärarnas 
arbetsscheman ses över så att behovet av längre och mer frekventa perioder av vila/annat 
arbete tillgodoses. 
 
Undersökningen pekar också på att det krävs en förbättring av arbetsmiljön, genom 
utvecklande av alternativa anläggningar och metoder för utbildning och träning av 
räddningstjänstpersonal i varm eller ohälsosam miljö. 

Fungerande rutiner och metoder för minimering av framtida 
sjukdomar kopplade till yrken inom Räddningstjänster. 

Friska Brandmän 
Organisationen Sveriges kommuner och landsting driver tillsammans med, 
Arbetsmiljöverket, MSB, Kommunal och BRF ett projekt gällande brandmäns 
sjukdomsbild. ”Friska brandmän” Projektet startade i Skellefteå och har mynnat ut i en 
attitydförändring gällande självskydd mot giftiga ämnen samt ett flödesschema för hantering 
av kontaminerad utrustning.  Ledaren för projektet rester runt i landet och besökte bland 
annat Stn centrum och Lund. Målet är minska kontamineringen för samtliga inom 
räddningstjänsten via ett flödes schema för hantering och vård.  
 
Grönt= Rent   Gul = Kontaminering  Blått= Risk för kontaminering 
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Beskrivs hur ett vård flöde kan genomföras och i all enkelhet hur den inte ska kunna 
påverka resten av byggnaden.  
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Räddningstjänster:  
Växjö 
Arbetet med en säkrare och friskare arbetsmiljö startades efter en kollega gick bort i en 
sjukdom som misstänktes ha koppling till sitt arbete i rökskyddet på stationen i Växjö.  
Växjö valde att arbeta efter friska brandmänsmetoden med separerat rum för vård och 
rengöring. Ingen blandning mellan skitig och ren utrustning. Har även tagit steget med 
ombyte på bilarna för att snabbare kunna bli insatsberedda för nästa larm. Resurs fordon 
som stödjer deltid med material och kan ta med sig utrustning separerad från ren utrustning 
för vård på huvudstation. I utrustningsväg användes i tre olika fabrikat för rengöring av 
skitig utrustning. Systemet bygger på att en nytt separerat utrymme med skärmtak byggdes. 
Utrymmet står under undertryck och således kontamineras inte resterade byggnader.  All 
utrustning tvättas i en grovdiskmaskin innan de tas in för vård. Framtagen tvättmaskin och 
torkskåp används för att torka och tvätta larmställ, handskar och kängor. Slangar förvaras i 
förslutna vattenbad för att binda sot och partiklar innan tvätt. Alla parter anser projektet 
och arbetet med en förändrad syn på vård av skitig utrustning som en jätte förbättring med 
bland annat en trevligare arbetsmiljö och mindre brandlukt i hela byggnaden.   
 
Slutsatser:  
Efter besök på plats och genomgång av ett fungerande och igångsatt system hittar gruppen 
många positiva punkter som Växjö har lyckats med. En av de främsta var helheten och 
förståelsen för hur tekniska hjälpmedel minimerar tiden för vård och säkerställer resultatet. 
Vilket var en ekonomisk vinning i arbetstid, snabbare insatsberedskap och i kvalitetsäkring 
av utrustning.  Lärdomar är att utbildning i varför och hur de ska flödet ska genomföras var 
viktiga. Växjö ansåg sig själva att ha missat deltidskårerna i ett första läge. Detta innebar att 
delar av arbetet tog längre tid och viss missförstånd i hantering.   
För bilder se bilaga: 

 
Stockholm 
Kort sammanfattning av övningsupplägg:  
Besök på övningsplats Okvista gav information hur en anläggning för rökdykning med gas 
som värme och eld fungerar. Pedagogiska fann det flera fördelar med anläggningen. Men 
den största skillnaden mellan en övningsanläggning inom Rsyd och Stockholm är upplägget 
på hela övningsverksamheten. Den bedrivs med klara regler för hur instruktörerna kan 
schemaläggas och hur många tillfällen en individ får utsätta sig för den farliga miljön en 
rökdykning innebär. Innan en övningsperiod för en instruktör genomförs en 
läkarundersökning. Förfarandet genomförs även efter en period som ofta är 8veckor. Under 
denna period finns regler för hur många rökdykningar instruktören får genomföra samt hur 
ofta i följd. Ett klart övningsupplägg där all materiell lånas ut ren av 
övningsplatsen.(underställ, handskar, hjälm, fordon etc.). All utrustning vårdas enligt 
instruktioner i vårdutrymmen avsatta för skitig utrustning.   
 
Slutsatser: 
Ett noga genomtänkt upplägg med en ren arbetsmiljö även på en övningsplats. Besök 
genomfördes inte på Ågesta, huvudövningsfältet. Men tidigare erfarenheter från gruppen 
från platsen visar på ett lika genomtänkt arbetsmiljö. Eldning sker med gasol och rent trä 
för minimera konsekvenserna även där.  
För bilder se bilaga: 
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Tekniska hjälpmedel för detektering, vård och tekniska förbyggande åtgärder mot 
framtida konsekvenser. 
 
Tekniska hjälp medel för vård av utrustning: 
De finns vad gruppen hittade tre stora tillverkare med två olika lösningar för tvätt av 
utrustning i diskmaskin. Wexjodisk, electrolux och granuldisk. Vilken som är bäst är inte 
undersökt. Men resultat från Växjö och MSB visar att båda lösningarna fyller syftet för vård. 
Tanken är att huvudanvändaren av skyddsutrustningen själv kan göra grovsanering av sin 
skyddsutrustning. Inom Rsyd innebär det en möjlighet till markant skillnad i renlighetsgrad 
på masker innan transport till andningsskyddsverkstaden och därav minskad kontaminering 
av service personal. Genomförandet av tvätt av hjälm, kängor, remställ, flaskor etc. skulle 
erbjudas på ett effektivt sätt till skillnad mot nu när i princip inget vårdas eller granskas 
enligt några kvalitetsäkringar.   
Inom tvättmaskinstillverkning visar det att barriärmaskiner för tvätt av larmställ både är 
plats besparande och effektivare ur ett renlighetssynpunkt. Flera av Räddningstjänster har 
lämnat torktumlare för högeffektiva torkskåp. Där Växjö hade använt både Electrolux och 
Podab med bättre resultat av Podab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Före och efter bild Granuldiskmaskin. Bild tagen på MSB Revinge.  

 
 



 

 

 

 

 

Ren Arbetsmiljö 

19 

 
 
Tekniska hjälpmedel för detektering:  
De finns på marknaden flera olika mät instrument som skulle kunna användas för att varna 
brandmän, service personal när de skall använda självskydd.  
Räddningstjänstsen i Norrköping och Motala har använt och använder dessa för att ge 
medarbetare en chans att lättare upptäcka behovet av att skydda sig via självskydd vid 
eftersläckning. Stor möjligheter till hjälp med att minimera exponeringen för farliga ämnen 
för service personal och för personal som vid insats normalt inte använder 
självskydd.(chaufförer och styrkeledare).  
 
Testad utrustning och rutin:  

 Mätinstrumentet  MSA altair 4x har testats på station centrum för att se hur de 
skulle kunna fungera som hjälpmedel vid detektering. Förtidigt att utse hur effektiv 
den fungerar. 

 Handskar under rökdykarhandskar på övning är testats av ett fabrikat. Används av 
flertal kårer i Sverige. Behöver mer tester.  

 Krämer för minskad upptag av partiklar via huden. Finns ett flertal tillverkare av 
skyddskrämer för industrin som blockerar upptaget av partiklar via huden. Har 
testats ut användarmöjlighet med gott resultat vid rökdykning. Saknas kontroll av 
verkansgrad. Tillverkare har dokumenterad information om detta. Ej tolkad.  

 Rengöringstvål för porer genomfördes efter rökdykning med en väldigt gott resultat. 
Skonsam men med ett väldigt gott resultat gällande mindre lukt av brandrök från 
huden efter dusch.  

 Vid insatser på bränder ute i det fria ej bedömda som rökdykning har station 
Jägersro testat en modell som används av flera kårer. PPV fläkt i ryggen minskade 
exponeringen och den förväntade kontamineringen avsevärt.  
 

 
Utrustning att testa: 

 Tvättbara säckar används av ett flertalet kårer (stockholm, växjö, gbg, borås etc.) för 
att underlätta vid vård av larmställ. Påsen löses upp via en sömn vid tvätt och 
kontaminerar inte omgivningen eller den som tvättar efter de har försluts direkt 
efter färdig packning.  

 Diskmaskin inom Rsyd. Används eller blivit beställd av ( Växjö, trelleborg, 
Stockholm, gbg, Kristianstad, Helsingborg, etc.) Se test ovan.  
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Bilden ovan illustrerar uppe till vänster kräm, mätinstrument och påse för tvätt. Ett fabrikat 
av diskmaskin och en bild nere till höger på effekten av PPV fläkt i ryggen under släckning 
av bilbrand.   
 
 
 
 
Slutsatser omvärldsanalys: 
 
De finns en del forskning att titta som behandlar anställda inom räddningstjänsten. Tyvärr 
är merparten av dessa bara riktade mot brandmän och män. Cancer är den vanligaste 
sjukdomen att undersöka och det är där mest resultat av forskning finns. Det har däremot 
upptäckts en rädsla och upplevd attityd förändring som har gått snabbare än någon i 
gruppen har kunnat förutse både inom Räddningstjänsten Syd och ute i Räddningstjänst 
Sverige. Det har skapat en stor fokus på cancer riskerna med yrken inom Rsyd. Övriga 
sjukdomar som kan vara kopplade till vår arbetsmiljö är inte uppe för lika mycket 
diskussion eller för den delen bevisad inom forskning.  Gruppen upplever att den 
informationen som har samsanställds under forskningsavsnittet ovan beskriver via sina 
slutsatser en risk på långsikt för sjukdomstillstånd kopplade till yrken inom 
räddningstjänsten vid exponeringar av farliga ämnen kopplade till brandrök. Tyvärr har 
gruppen inte kunnat hitta information kopplat till hudproblem eller 
fertillitet/missbildningar. Men det har skett att ett flertal anställda under arbetes gång har 
kontaktat delprojektledaren med frågor om deras fertilitetsproblem kan påverkas av vår 
arbetsmiljö. De finns belägg för att detta skulle kunna påverka. Men inte tillräckligt starka i 
dagsläget för att kunna definiera som fullgoda resultat för denna delrapport. Frågor har 
även ställts av kvinnliga anställda om deras arbetsmiljö är värre än för män.  
 
Slutsatsen är att det via forskningen ovan nämnds finns tydliga risker inom 
räddningstjänsten gällande sjukdomar kopplade till yrkesval. De finns effektiva och testade 
metoder för minimera dessa samt bra tekniska hjälpmedel. Däremot behövs det fortsatt 
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arbete med kartläggning fertilitets/missbildningar problem, hudproblem och sjukdomar 
kopplade till kvinnor inom räddningstjänsten.  
 
Förslag för fortsatt arbete inom omvärldsanalys: 

 Enkät undersökning angående fertilitetsproblem 

 Söka och tolka forskning samt påverka för forskning på kvinnliga medarbetare inom 
räddningstjänsten 

 
 

Arbetsmiljöplan:  
Under projektets gång har gruppen insett att vi i Rsyd ligger efter i vårt förhållande och 
attityd till hur en fungerande övningsverksamhet kan se ut gällanade minskande av 
konsekvenser och förekomster av sjukdomar kopplad till yrken inom räddningstjänsten 
jämfört med andra kårer vi har stöt på. Stora skillnader mot Stockholm har påträffats i 
övningsverksamhet men även mindre kårer i Sverige har börjat ta tag i frågan med stor 
offensiv. Mycket beroende på intresseorganisationerna Friska brandmän och brandmännens 
cancerfond. De som saknas i forskningen och i diskussionerna i huvudtaget är hur påverkar 
kontamineringen våra kvinnliga brandmän? Är risken större för den kategorin på sikt.  
 
Rsyd har en fungerande och växande positiv bild av självskydd och användandet av 
andningsskydd vid bränder skarpt och jämförelsevis upplever gruppen att exponeringen inte 
är störst vid larm. Men de saknas rutiner och instruktioner för det. Här har vi en chans att 
vara långt framme i Sverige om vi tar tag i våra problem med helheten av vården och 
förvaringen av använd och kontamineringen utrustning. Rsyd utsätter sina medarbetare och 
då främst inom service på Barbara och stationerna lund och centrum för stor onödig 
kontaminering på grund av dålig attityd och för lite styrning och kvalitetsäkring. 
Övningsplatserna och då främst Barbara är i jämförelse med de vi har hittat i 
Räddningstjänst Sverige svår att acceptera. De finns mycket gott att bygga på med tanke på 
vilken fin attityd som medarbetare har visat inför frågan när vi har undersök och frågat om 
möjligheter till förändringar. De behövs däremot som ovan nämnt en som i många delar av 
Räddningstjänst Sverige redan sket en omvärdering i vad vi tycker är en accepterad 
arbetsmiljö. 
 
Förslag på fortsatt arbete inom arbetsmiljöplan:  
Dela delprojektet i två delar. En del arbetar med arbetsmiljö på Barbara. Den andra delen 
börjar hantera och strukturera upp en rutin/instruktion för arbetsmiljöarbetet för minskad 
exponering för station Lund. Fortsatta samverkan med till exempel 
Stockholm(övningsverksamhet) Växjö(implementering av vårdflöde) och påbörja en 
samverkans grupp med MSB gällande ämnet är vinnande element för framgång.  
 
Förslag på arbetsgång: 
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Bilden visar en anpassad till Rsyd förlag på arbetsgång och var riskerna för exponering kan 
tillåtas. Detta på grund av i dessa områden finns det arbetsuppgifter som måste genomföras 
men samtidigt erbjuder möjligheter för skyddsutrustning. Nedan beskrivs förslag på hur 
detta skulle kunna fungera i verkligheten.  
 
 
 
Förslag på uppdelning och hantering Barbara: 
Gröna områden= Fri från exponering. Gula områden innebär en risk exponering, röd 
innebär att där exponeras man för farliga ämnen.   
 
Områdesbeskrivning Barbara 

1. Reception/kök/dusch/omklädningsrum 

2. Lektionssalar, toalett mm 

3. Lektionssal (här finns kylskåp, micro mm för elever för att kunna äta och dricka 

4. Omklädningsrum/dusch/toalett 

5. Lokal med utrustning 

6. Framtid (Lokal för sanering av kontaminerad utrustning) om 

tvätt/saneringsmöjligheter ges.) 

7. Övningshus/anläggning 
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Flödeschema vid ankomst för övning: 

1. Välj någon av lektionssalarna för genomgång inför övningen. ( 2 ) eller ( 3 ). 

2. Ombyte till underställ i omklädningsrummet  (4 ). 

3. Hämta andningsskydd/utrustning ( 5 ). 

4. Öva i övningshuset/övningsplatsen ( 7 ). 

  
 
Flödeschema efter övning: 

1. Blås av utrustningen i de fast monterade fläktarna enligt instruktion. (Sitter på 

”Metron”) 

2. Återställning av övningen. 
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3. Avhängning av kontaminerad utrustning samt kläder för tvätt ( 6 ). Om inte 

utrymmet ( 6 ) är i drift läggs övningskläderna i säckar för transport till tvätt. 

Utrustningen tvättas av. 

4. Dusch och tvätt ( 4 ). 

5. Genomgång av övningen i någon av lektionssalarna ( 2 ) eller ( 3 ). 

6. Återvänd övade och rena 

 
Förslag på vårdflöde för station Lund:  
Serviceentrén skall användas för införande av all skitig och kontaminerad utrustning. Detta 
gäller även utrustning kontaminerad av exempelvis Falck.  
Utrymmet är avskilt från de andra via dörrar märkta med risk för exponerings skyltar. 
Fysiskt avskiljs även området med undertryckventilering. I utrymmet finns all information 
som behövs för vård och kvalitetssäkring av utrustningen. Teknisk utrustning som 
tvättmaskin och diskmaskin användas för bästa resultat på all utrustning som tillåts. I 
anslutning till vårdkedjan förvaras utbyttes utrustning och materiel för snabbt kunna 
försätta operativ personal i larmberedskap. Skyddsutrusning som har valts ut skall användas 
av samtlig personal som arbetar i området.  
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Används detta vårdflöde kan enligt färg metoden detta område anses vara gult. Resten av 
stationen faller in under grönt.  
 
 

Förslag på arbetsmiljöplan: 

Nedan finns en arbetsmiljöplans förslag på cirka 50 punkter som skulle kunna hjälpa Rsyd 
att leda utvecklingen i skyddandet av våra egna anställda från framtida sjukdomsbilder 
kopplade till sitt yrke i Räddningstjänsten syd.  



  

 
 

 

 
Räddningstjänsten Syd:  
 

 
Mål 

 
Åtgärd 

 
Effekt  

Ansvarig  
Tidsplan 

 
Uppfö
ljning 

Snabbare upptäckt av 
sjukdomsfall kopplade till 
yrken inom 
Räddningstjänsten syd 

Erbjuda all personal som 
arbetar i kontaminerad miljö 
eller med kontaminerad 
utrustning läkarundersökning 
regelbundet. Under 
läkarundersökningen skall de 
vanligaste enligt forskningen 
visade former av sjukdomsfall 
testas för.  

Mindre sjukskrivningar och bättre arbetsmiljö gällande 
sjukdomar koppadetill yrken inom Räddningstjänsten Syd.  

   

All utrustning som köps 
in skall kunna gå att vårda 
på ett enkelt och snabbt 
sätt till definitionen ren.  

Ställ krav på tillverkare vid 
upphandlingar på möjlighet 
till vård enligt ovan nämnd 
definition angående renlighet.   

Ren och möjlighet att kvalitetsäkra utrustning.     

I arbetsmiljöarbetet skall 
sjukdomsfall som kan 
drabba medarbetare på 
grund av deras yrken 
förebyggas med effektiva 
metoder.  

Definiera i arbetsmiljöarbetet 
en målsättning och krav bild 
på acceptera arbetsmiljö. Den 
skall även innehålla hur 
Räddningstjänsten Syd 
effektivt bekämpar 
sjukdomar som kan bero på 
yrkesval inom 
räddningstjänsten.  
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Station Lund:  
 

 
Mål 

 
Åtgärd 

 
Effekt  

Ansvarig  
Tidsplan 

 
Uppfö
ljning 

Fungerande avgasutsug 
Rsyd 

Återställ avgasutsugarna till 
fungerande skick för Rsyds 
Fordon.  
 

Mindre partiklar och bättre luftkvalitet kopplad till 
avgasföroreningar från fordon. 

   

Fungerande avgasutsug 
Falck 

Installera avgasutsug eller 
annan teknisk lösning för 
omhändertagande av avgaser 
från fordon. 

Mindre partiklar och bättre luftkvalitet kopplad till 
avgasföroreningar från fordon. 

  
 

 

Säkerställa bra 
arbetsmiljö i vagnhall och 
omgivande byggnad 

Genomför mätningar på luft 
och partikel kvalieté i 
vagnhallen.  

Kvalitetskontroll på ovan nämnda åtgärder.   
 

 

Skapa ett vård flöde där 
utrustning som är 
kontaminerade går från 
en skitig sida till en ren 
sidan utan att 
kontaminera resten av 
byggnaderna. 

Bygg en vårdkedja där ett 
tydligt flöde finns för hur en 
utrustning går från skitig till 
ren. Flödet består av ett vård 
rum med tvättmaskin för 
larmställ och för avsedd 
diskmaskin och 
tvättmöjligheter för vård av 
utrustning. Detta utrymme är 
byggt för att inte 
kontaminera ren utrustning 
och övriga lokaler.  

Bättre arbetsmiljö genom mindre spridning av farliga 
partiklar och luft till rena lokaler.  Minimerar spridning från 
använd utrustning till redan vårdad. Säkerställer att 
Räddningstjänsten Syd inte utsätter sin personal och externa 
kunder för onödig kontaminering av sot och andra skadliga 
ämnen vid vistelser på anläggningen.  

   

En ren städad station Tydliggör vem som städar En renare miljö med tydlig gränsdragning mellan vem som    
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som systematisk 
kontrolleras för bästa 
resultat av vård och 
städning 

vad och med vilka intervall. 
Fördela ansvar på 
lokalvårdare, servicegrupp, 
Falck och anställda av Rysd.  

gör vad. Större trivsel med en bättre och sundare 
arbetsmiljö.  



  

 
 

 

 
Innan Insats: 

 
Mål 

 
Åtgärd 

 
Effekt  

Ansvarig  
Tidsplan 

 
Uppfö
ljning 

Att kunna transportera all 
material inom förbundet 
både hälsofarligt och 
miljöfarligt på ett säkert 
sätt 

Dela turbilen i minst två sidor/fack. En ren 
sida för livsmedel och vårdad materiell och en 
skitig sida som via backsystem kan transportera 
kontaminerad utrustning säkert för chaufför 
och användare.  

Skitigt material kontaminerrar inte rent.     

 De skall på förstabilar 
(XX10) erbjudas ombyte 
efter insats.  

Tre kompletta utbyts kläder skall finnas på 
förstabilar (XX10) för att erbjuda ombyte 
efter insats. I vagnhallen skall det finnas 
färdigpackade väskor innehållande. 
Strumpor, underställ, badtofflor, mössa 
samt två för avsedd plastsäck för transport 
av skitig utrustning.  Samtlig personal skall 
kunna hitta och använda anpassad storlek. 

Möjliggör ombyte på plats vilket medför en 
säkrare transport av kontaminerade 
larmkläder samt en helhetssyn på all övrig 
som är kontaminerad. 

   

Att kunna transportera 
Kontaminerad utrustning 
efter insats på ett säkert 
sätt.   

Ta fram plats på förstabilarna eller stegbilen 
för förvaring av kontaminerad utrustning efter 
insats. Den skall förvaras i avsett utrymme utan 
att kunna kontaminera övrig utrustning eller 
personal.  

Renare arbetsmiljö i brandbilarna och vid 
förvaring av fordonet i vagnhall.  

   

Att snabbt och säkert 
återställa en station efter 
insats.  

Skapa en grupp mellan stora förbund och se på 
olika lösningar teknisk för hur en snabbare och 
säkrare återställning kan ske efter insats.   

Minska tider för teckning mellan stationer och 
distrikt utan passning. Snabbare insatstider 
och mindre kostnader med övertid och 
inkallningar för teckningar på distrikt.  
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Under Insatser:  
  

 
Mål 

 
Åtgärd 

 
Effekt  

Ansvarig  
Tidsplan 

 
Uppfö
ljning 

Utbildning om 
arbetsmiljö risker under 
insats.  

Utbilda och informera om den senaste 
forskning och fungerande metoder för skydd 
mot rök och partikel kontaminering under och 
efter insats.  

Bättre arbetsmiljö och mindre drabbade av 
sjukdomsfall kopplade till vår arbetsmiljö 

  CSK 

Detektion av farlig 
arbetsmiljö kopplat till 
brandrök.  

Inköp av utrustning som detekterar och 
varnar för farlig andningsmiljö. Skall främst 
användas av personal som normalt inte 
använder självskydd. Service på 
övningsplasts, Förare och styrkeledare på 
släckfordon. 

Erbjuder en varning för arbetsmiljöbrist samt 
möjlighet att utvärdera situationen och vidtaga 
åtgärder som förflyttning till friskare miljö 
eller användning av skyddsutrustning.  

   

Erbjuda fler skyddsnivåer 
för självskydd under 
insats 

Inför skaffa och testa ut ett 
självskydd/skyddsnivå som kompletterar 
andningsskydd. Exempel filtermask etc.  

Ett större spann av skydd som är bättre 
lämpade till våra arbetsuppgifter.  

   

Rutiner för att minska 
kontaminering vid insats 
mot brand ej bedömda 
som rökdykning.  

Testa och utvärdera årgärder för att minska 
kontamineringen vid operativa insatser mot 
brand ej bedömda som rökdykning. Exempel 
vid bilbrand/container använd PPV fläkt i 
ryggen.  

Minskad påverkan på individer vid andvändning 
av självskydd. Skapa bättre arbetsmiljö för 
bemanningen på släckbil vid förändrande 
vindförhållanden.  

   

Använd utrustning från 
bilen skall inte kunna 
kontaminera varken 
personal eller övrig 
utrustning vid hemfärd 
eller i väntan på vård. 

All använd utrustning som blivit skitig av 
brand skall förvaras i för avsedda gula 
säckar. Vid kontaminering av blod eller 
annan smitta skall för avsedda röda säckar 
användas. Larmställ och övrig 
maskintvättbar utrustning skall innan de 
placeras i gula/röda tömmas och placeras i 

Mindre spridning av farliga ämnen. Mindre 
risker för misstag i hanteringen vid vård av 
utrustning.  
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för avsedda soppsäckar.  

 Ingen använd och skitig 
personlig 
skyddsutrustning skall 
användas eller kunna 
kontaminera personal 
eller övrig utrystning efter 
insats.  

Tre kompletta utbyts kläder skall finnas på 
förstabilar (XX10) för att erbjuda ombyte 
efter insats. Dessa skall användas vid 
behov av förstäckningskläder efter 
avklädande av skyddsutrustning.  

Möjliggör ombyte på plats vilket medför en 
säkrare transport av kontaminerad larmkläder 
samt en helhetssyn på all övrig som är 
kontaminerad. 

   

Att kunna transportera 
Kontaminerad utrustning 
efter insats på ett säkert 
sätt.   

Använda framtagna på förstabilarna eller 
stegbilen för förvaring av kontaminerad 
utrustning efter insats. Den skall förvaras i 
avsett utrymme utan att kunna kontaminera 
övrig utrustning eller personal.  

Renare arbetsmiljö i brandbilarna och vid 
förvaring av fordonet i vagnhall. Mindre 
spridning av farliga ämnen inom byggnaden.  

   

 

 
 
 
 
Efter Insats Station Lund:  

 
Mål 

 
Åtgärd 

 
Effekt  

Ansvarig  
Tidsplan 

 
Uppfö
ljning 

Använda vård flöde där 
utrustning som är 
kontaminerade går från 
en skitig sida till en ren 
sidan utan att 
kontaminera resten av 
byggnaderna. 

Skapa rutiner för användandet av 
vårdkedja där ett tydligt flöde finns för hur 
en utrustning går från skitig till ren. Flödet 
består av ett vård rum med tvättmaskin för 
larmställ och för avsedd diskmaskin och 
tvättmöjligheter för vård av utrustning. 
Detta utrymme är byggt för att inte 
kontaminera ren utrustning och övriga 

Bättre arbetsmiljö genom mindre spridning av 
farliga partiklar och luft till rena lokaler.  
Minimerar spridning från använd utrustning 
till redan vårdad. Säkerställer att 
Räddningstjänsten Syd inte utsätter sin 
personal och externa kunder för onödig 
kontaminering av sot och andra skadliga 
ämnen vid vistelser på anläggningen.  
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lokaler.  

Förvaring av 
kontaminerad utrustning i 
avsett utrymme.  

Skapa utrymme som är rätt ventilerat och ej 
kontaminerar resten av byggnaden för 
förvaring av använd material efter insats eller 
övning.  

Bättre arbetsmiljö genom mindre spridning av 
farliga partiklar och luft till rena lokaler.   

   

Använda rätt 
skyddsutrustning vid vård 
av materiel.  

Ta fram rätt skyddsutrustning för vård av 
slang, andningsskydd, klädd tvätt och övrig 
vård.   

Bättre arbetsmiljö genom mindre spridning av 
farliga partiklar till anställda som vårdar 
utrustning 

   

Alla verktyg, 
skyddsutrustning och 
övrig utrustning som har 
använts vid insats skall 
vårdas efter tillverkarens 
instruktioner. 

Inventera och ta fram från tillverkarna hur 
produkten skall vårdas och med vilka 
rengöringsartiklar. I avsett utrymme skall 
dessa finnas lätt tillgängliga för vård av 
utrustning. Exempel på utrustning: 
handskar, stövlar, hjälmar, IR, ficklampor 
etc 

Utrustning blir renare och håller längre.     
 

Rätt skyddsutrustning 
och hantering vid tvätt av 
larmställ 

Separat utrymme som är i undertryck med 
tvättmaskiner för tvätt av larmställ. 
Uppmärkta påsar i olika färger för olika 
smittor. Självupplösande tvättpåsar på 
bilarna att lägga larmställ i direkt ute på 
plats. 

Skitiga larmställ som kan vara kontaminerade 
med både blodsmitta avförning och sot ligger 
inte löst på golvet intill våra varor. En säker 
och renare miljö för hantering av 
kontaminerade larmställ.. 

   

Falcks kläder ska hanteras 
och tvättas enligt samma 
rutiner som våra kläder 
vad gäller blodsmitta och 
annan smitta 

Separata tvättpåsar som är självupplösande 
i tvättmaskinen. Samma färgmärkning som 
våra påsar ex. röd gul etc. Separera rena 
och smittade kläder. 

Kontaminerar inte tvättmaskinerna vid i och 
urtagning. Smittar inte rena kläder eller 
handdukar och lakan.  

   

Ren hantering av 
andningsskydd 

Diskmaskiner att grov tvätta andningspaket. 
Plastback att lägga mask i som kan läggas 
direkt i diskmaskin. Andningsmaskerna kan 
därefter skickas i ett rent skick för vård.  

Rent andningsskydd. Ren transport. Rent 
andningsskydd smittas inte av en låda från skitigt 
andningsskydd. Hälsosammare och bättre miljö 
för de som arbetar på rökskyddet. 

   

Ren hantering av skitig Möjlighet till att lägga slang direkt från bil i Renare miljö för all personal som vistas i R.syd    
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slang vattenbad i ett separat rum avsedd för 
hanetring av skitigt material. Sen direkt till 
slangtvätt. Sen till ren sida. Ej transportera 
kontaminerad slang i vagnhallen 

lokaler. Speciellt för den som ska tvätta slangen. 
Vattenbadet binder den värsta ”skiten”.  

Rena hantering av bilar Efter att man lämnat av allt skitigt material, 
köra bilen direkt in i tvätthallen och spola 
av efter insats. Både invändigt och 
utvändigt. 

Ren bil direkt du backar in i vagnhallen och du 
kan direkt fylla på med rent material. Ingen 
kontaminering av vagnhall eller övriga delar av 
byggnaden.  

   

Efter insats och övning 
skall personal duscha och 
tvätta sig med för avsett 
tvättmedel så fort som 
möjligt för att minimera 
tiden för exponering.  

I iordningställande av duschar på 
övningsplatser. Inköp av tvättmedel för 
djupare rengöring av hud.  

Mindre upptag och renare efter dusch.     

 
 
 
 
 

  Övningsplats Barbara och Övningsplats Lund 
  

 
Mål 

 
Åtgärd 

 
Effekt  

Ansvarig  
Tidsplan 

 
Uppfö
ljning 

Rena lektionsalar för 
både externa kunder och 
egen personal. 

Säkerställa luftkvaliten via mätningar vid 
brandövningar i olika vindriktningar. 
Genomgång av städschema för anläggningen.  

Kvalitetskontroll av luftkvaliten. Detta för att 
veta att vi kan genomföra utbildningar för 
både externa kunder och egna anställda inom 
arbetsmiljöverkets och övriga aktörers ställda 
krav på luftkvalité.  
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Ingen instruktör eller 
användare av 
anläggningen skall 
drabbas av ohälsa på lång 
sikt på grund av 
värmepåverkan.  

Implementera enligt Msb och 
Stockholmsmodell  begränsningar i antal 
varma övningar under en dag och ta fram 
ett schema för hur instruktörer får 
användas och utsattas för varm miljö vecka 
och årsbasis.  

Minskad ohälsa kopplad till påverkan av 
värme och ohälsosam miljö.  

   

Detektion av farlig 
arbetsmiljö kopplat till 
brandrök.  

Inköp av utrustning som detekterar och 
varnar för farlig andningsmiljö. Skall främst 
användas av personal som normalt inte 
använder eller har tillgång till självskydd. 
Servicepersonal  och övningsledning.  

Erbjuder en varning för arbetsmiljöbrist samt 
möjlighet att utvärdera situationen och vidtaga 
åtgärder som förflyttning till friskare miljö 
eller användning av skyddsutrustning.  

   

Fler skyddsbarriärer mot 
partiklar och sot.  

Införskaffa skyddshandskar eller för tillfället 
framtagna krämer för att användas vid övning 
för att skapa skyddsbarriärer mot farliga 
partiklar.  

Mindre upptag av partiklar och farliga ämnen 
via huden. Lättare vård för personal som 
hanterat utrustningen.  

   

Elda med så rena och 
kontrollerade material 
som möjligt.  

Elda med rent trä istället för okontrollerade 
pallar. Samma åtgärd gjord av flera 
Räddningstjänster samt MSB.  Genomför 
undersökning vilket bränsle som är bäst 
lämpad för övertändningscontainer och för att 
skapa rök i brandhus. Använd dessa.  

En mer kontrollerad kontaminering för 
övande personal. Lättare att bedöma 
skyddsnivåer för service personal. Renare och 
bättre arbetsmiljö för alla som besöker 
övningsplatsen.  

   

All övningsutrustning för 
brand skall tillhandahållas 
på plats.  

Bygg upp ett övningsklädförråd och 
utrustningsförråd för övning. Larmställ kan 
vara av reservkaraktär eller inköpta för just 
övning. Dessa kan vara inköpta med mindre 
antal fickor och utan reflexer för bättre pris 
enligt stockholms modell Okvista. Ingen 
utrustning från bilarna skall används.  

En säkrare vårdkedja. Mindre transporter med 
kontaminerat material. Snabbare insatsklara 
styrkor vid behov av fler enheter. Mindre 
slitage på skarp materiell. Lättar att genomföra 
övningar med övningsbilar utan operativa 
styrkor delaktiga.  

   

All utrustning som 
används skall vara ren 
innan övning och vårdas 
enligt nedan nämnda 

Ingen utrustning får återanvändas efter övning 
innan vård och kvalitetssäkring genomförs.   

Utrustning blir renare och håller längre. 
Garanterar en kvalitetssäkring både mot 
tillverkaren och oss själva för att veta att 
utrustningen är hel, ren och funktionsduglig. 
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vårdflöde.  Ingen anställd inom Räddningstjänsten Syd 
skall behöva använda en utrustning som skulle 
kunna påverka hälsan negativt på grund av 
brister i vård och renlighet innan övning.  

Övningsanläggning för 
brand skall vara rimligt 
ren innan övning 
genomförs. 

Sanering av anläggning skall genomföras 
med jämna intervaller. Detta gäller samtliga 
lokaler och container som används till 
brandövning.   

Bättre övningsmiljö genom mindre 
restpartiklar från gamla övningar kan 
kontaminera övande personal samt 
servicepersonal. Detta leder till mindre skitig 
utrustning. Dvs mindre spridning av skit och 
mindre slitage på utrustningen.  

   

Minimera konsekvensen 
av kontaminering från 
brandrök efter övning.  

All personal skall följa instruktioner om 
hur och var avklädnad skall ske. Efter 
avlägsnad skyddsutrustning skall personal 
duscha och byta om till rena kläder innan 
genomgång efter övning genomförs.   

Minskar kroppens påverkan av de 
ohälsosamma ämnena vi utsätts för genom 
snabbare rengöring från partiklar och 
ohälsosamma ämnen. Möjlighet för både 
övande och instruktörer att samla tankarna 
och genomföra bättre och mer pedagogiska 
genomgångar efter övning.  

   

Skapa ett vård flöde där 
utrustning som är 
kontaminerade går från 
en skitig sida till en ren 
sidan utan att 
kontaminera resten av 
byggnaderna. 

Bygg en vårdkedja där ett tydligt flöde 
finns för hur en utrustning går från skitig 
till ren. Flödet består av ett vård rum med 
tvättmaskin för larmställ och för avsedd 
diskmaskin och tvättmöjligheter för vård 
av utrustning. Detta utrymme är byggt för 
att inte kontaminera ren utrustning och 
övriga lokaler.  

Bättre arbetsmiljö genom mindre spridning av 
farliga partiklar och luft till rena lokaler.  
Minimerar spridning från använd utrustning 
till redan vårdad. Säkerställer att 
Räddningstjänsten Syd inte utsätter sin 
personal och externa kunder för onödig 
kontaminering av sot och andra skadliga 
ämnen vid vistelser på anläggningen.  

   

Förvaring av 
kontaminerad utrustning i 
avsett utrymme.  

Skapa utrymme som är rätt ventilerat och ej 
kontaminerar resten av byggnaderna för 
förvaring av använd material efter övning 
innan vård. Utrustning som kan förvaras i täta 
förpackningar skall förvaras så i väntan på 
vård. Exempel slangar i för avsedda kärl 

Bättre arbetsmiljö genom mindre spridning av 
farliga partiklar och luft till rena lokaler.  
Minimerar spridning från använd utrustning 
till redan vårdad. Mindre påverkan på 
vårdande personal.  
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bundna i vatten. Larmställ i för avsedda 
sopsäckar.   

Använda rätt 
skyddsutrustning vid vård 
av materiel.  

Ta fram rätt skyddsutrustning för vård av 
slang, andningsskydd, klädd tvätt och övrig 
vård.   

Bättre arbetsmiljö genom mindre spridning av 
farliga partiklar och övriga hälsoskadliga 
ämnen till anställda som vårdar utrustning 

   

Alla verktyg, 
skyddsutrustning och 
övrig utrustning som har 
använts vid insats skall 
vårdas efter tillverkarens 
instruktioner. 

Inventera och ta fram från tillverkarna hur 
produkten skall vårdas och med vilka 
rengöringsartiklar. I avsett utrymme skall 
dessa finnas lätt tillgängliga för vård av 
utrustning. Exempel på utrustning: 
handskar, stövlar, hjälmar, IR, ficklampor 
etc 

Utrustning blir renare och håller längre. 
Garanterar en kvalitetssäkring både mot 
tillverkaren och oss själva för att veta att 
utrustningen är hel ren och funktionsduglig.  

   

En säker, ren och 
pedagogisk övningsplats  

 Projektera en ny övningsplats inför 
nybyggnation. Använd befintliga bra 
övningsplatser som mall att utveckla vidare. 
Tex Okvista utanför Stockholm.  

En mycket ren och säker arbetsplats för drifts 
och servicepersonal och användare. Både för 
externa kunder och interna användare.  

Jörn   
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Mål 

 
Åtgärd 

 
Ansv
arig 

Kost-
nad 

 
Tidplan 

 
Uppföljnin

g 

1. Att på ett säkert sätt hantera 
smutsiga larmställ efter insats. 

 
Ta fram arbetsrutiner där rätt egenskydd tillämpas vid 
omhändertagande av kontaminerade larmställ. 
 

DC Ringa 2008-10-14 CSK 

2. Att separera smutsiga larmställ 
från övrig tvätt. 

Informera berörd personal tydligt vilka tvätt rutiner som 
gäller för larmställ. Erbjuda skyddsutrustning och 
informera hur denna skall användas. 

DC Ringa 2008-10-14 CSK 

3. Att ha rätt antal larmställ i 
beredskap på stationerna. 

Inventera antalet extra funktionsdugliga ställ på varje 
distrikt. 
Ev. RB -90 från civilförsvarsförrådet 

DC 
MH
N 

Måttli
g* 

  

4. Att kunna hantera smutsiga 
larmställ efter insats. 

Vilken beredskap skall enheten ha efter avslutad insats? 
Rätt antal larmställ på släckbilen. 
 

OP-
ledni
ng 
MN
N 

Ringa 2008-10-14 CSK 

5. Att inte utsätta sig i onödan för 
brandrök 

Att informera och skapa arbetsrutiner för användning av 
egenskydd och att inte utsätta sig för farlig miljö. 

OP-
ledni
ng 
AKN 

Ringa 2008-10-31 CSK 

      

 * Återställning av RB-90 är möjligt om de inte är mer än 
halvslitna. 

   2008-10-02 
RND 

På uppdrag av CSK 080925 och i samråd med skyddsombud 
från station Lund, Jägersro och Centrum. 
Fortsättningsuppdrag tvätt av larmställ 2008-04-08 



 

 

 

 

 

Ren Arbetsmiljö 

10 

 

ÅTGÄRDSPLAN ARBETSMILJÖ  

En åtgärdsplan i Arbetsmiljö ska beskriva vilka åtgärder som ännu inte åtgärdats av olika skäl och målet med åtgärden. Åtgärdsplanen kan utgöra en fortsättning 
utifrån en riskbedömning av ett problem som kan leda till risker mot ohälsa och olycksfall. Räddningstjänsten Syd har som mål att arbeta riskbaserat, dynamiskt 
och effektivt utifrån definierade behov. Vi når konkreta resultat som är mätbara och värdeskapande föR medarbetarna utifrån en god arbetsmiljö. 

Förslag till skriftliga instruktioner för säkert arbetsmiljömässigt omhändertagande av uppdraget ”tvätt av larmställ”. 

 
1. Efter insats där larmställ blivit utsatta av kemikalier, sot och brandrök skall de paketeras i tättslutande genomskinliga plastsäckar och tillslutas av tejp. 
Dessa får inte transporteras inne i förarhytten. Stövlar borstas och spolas av. Borste och flytande basiskt rengörings medel skall finnas på alla släckbilar. 

 
2. Berörd personal skall och informeras om vilken tvättmaskin/torktumlare som används för larmställ respektive för övrig tvätt. Detta gäller inte på station 

Löddeköpinge och deltidstationerna. Dessa stationer får skicka sina larmställ med postrundan. Ett snabbt förfarande av på detta innebär att ansvarig SL, maila 
eller ringa de personer (som JHN utser som samordnare för postrundan) vid behov. 

Plastsäckarna skall förvaras i avsett utrymme innan de tvättas. Arbetsoverall, gummihandskar och halvmask med godkänt filter skall användas när säckarna 
tömmes direkt i tvättmaskinen. Plastsäckarna försluts och slängs lämplig sopsäck/tunna. 

 
3. Sammanställning av extra funktionsdugliga larmställ sköts av MHN som får besked av DC. Det behövs totalt 42 stycken larmställ. På Barbara finns det 11 

stycken godkända RB-90. Återstående tas från stationer och från RB-90 förrådet i Lund 
 

4. För att vara insats beredda bör det förvaras tre stycken larmställ i större storlekar i bilen. Det hänger idag två stycken kompletta skyddsutrustningar på varje 
heltidsstation för ”förflyttning av personal”. Dessa bör kompletteras med två larmställ.  RIB-personal bör ha fem extra ställ på sina stationer. 

 
5. På köpet kommer hur personal medvetet skall uppträda på brandplats för att inte utsätta sig för kontaminerad farlig miljö och få information om vad brandrök 
innehåller. På brandplats eller där kontaminerad andningsluft förekommer skall personal inte utsätta sig själv och sin skyddsutrustning för onödig kontaminering. 
Som exempel kan nämnas, bilbrand, container, eftersläckning och sanering 
Detta gäller all heltidspersonal, vikarier, RIB-personal, frivillig personal – brandvärn och praktikanter. 
Brandrök innehåller cancerogena ämnen såsom: 
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 Kolmonoxid i de flesta material. Cyanväte i ull, polyuretan, melamin, silke, bomull m m. Nitrösa gaser i nitrocellulosafilm, , polyamid (nylon). Saltsyra i 
polyesterhartser, polyvinylklorid, klorerade kolväten. Svaveldioxid i svavelföreningar, kol, olja. Isocyanater i polyuretan. Akrolein i petroleumprodukter, 
matolja. Fosgen i polyvinylklorid. Ammoniak i polyamider, ull, silke, fenolhartser. Fluorväte i teflon, fluorinnehållande material. 
 

 

Bilaga 2 
Vårdrum,Växjö     Okvista Stockholm 

       


