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SEMINARIUM I YAREMCHE 
RESERAPPORT  –  16-24 oktober 2016  
 
 
 

BAKGRUND____________________________________ _ 

Forum Syd har beviljat pengar 
till ett stort projekt 2016-2017.  

Den andra delen (som tas upp 
i detta dokument) handlar om  

utveckling av Frivilliga 
Räddningsgrupper (FRG) 
 

DELTAGARE och PLATS__________________________ 
   

Från Sverige: 
Pekka Kaukonen, projektledare 

Claes-Göran Ekhall, bitr. pro-

jektledare. Jan Welander och  
Staffan Jackson, instruktörer  

Anders Domhagen, Överste-

löjtnant 

Från Ukraina: 
50 deltagare från Röda Korsets 
ledningsgrupper i Lviv och 
Ivano-Frankivsk. 
 
Tolk: Vitali Shumchenko. 

Plats: 
Yaremche. Hotel Romantik 
Spa, ett konferenshotell intill 
Karpaterna (en östeuropeisk 
bergskedja som utgör en 
fortsättning av Alperna). 

DAGBOKSANTECKNINGAR_____________________ 

 
Söndag 16 oktober  
De svenska deltagarna tar tåg 
från sina respektive hemorter 
för övernattning på Arlanda.  
 

Måndag 17 oktober  
Vi flyger från Arlanda till Lviv 
och därefter med bil till Hotel 
Romatic Spa i Yaremche.  
 

Tisdag 18 oktober  
Vi gör förberedelser inför 
seminariet, både vad gäller 
måltider och material som 
utbildningsplatser inomhus 
och utomhus.  
 
Onsdag 19 oktober 
Klockan 11.00 hälsar Valeri 
Starchenko, chef Röda korset 
deltagare välkomna. 
   Liksom tidigare år låter vi 
deltagarna presentera sig själva 
och berätta om sina förvänt-
ningar på seminariet. 
   Därefter berättar Pekka om 
de tidigare projekt som SCF 
genomfört i Ukraina.  

 

Stolar har ställts i 
ordning inför 
kommande dagars 
utbildning i FRG 
 
 
(Bild nedan) 
Pekka Kaukonen går 
igenom tidigare projekt 
för en intresserad 
åhörarskara. 
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Claes-Göran beskriver hur 
FRG fungerar i Sverige. Han 
tar den stora skogsbranden i 
Västmanland 2014 och över-
svämningen i Hallsberg 2015, 
som exempel.  
   Efter att Pekka gått igenom 
programmet för seminariet, 
görs ett avbrott för lunch. 
   Under eftermiddagen lär sig 
deltagarna första hjälpen och 
HLR. Passet avrundas med en 
repetition på vad de lärt sig. 
 
19.30, liksom övriga dagar, 
serveras middagen. 
 

 
 

Jan Welander inleder dagens utbildning med teori ... 
 

   
 

 

… för att sedan praktiskt visa hur 
man ska agera när någon inte verkar 
vara kontaktbar. 
 
 
 
 
 
 
Därefter får deltagarna träna på 
varandra. Här visas ett korrekt 
exempel på att placera någon i 
”stabilt sidolöge”.  
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Torsdag 26 maj 
Efter frukost samlas vi kl 9.00 
i lektionssalen. Idag har vi 
olika räddningsövningar utom-
hus på programmet.  
   Staffan Jackson inleder med 
en teorigenomgång  kring 
”mottagning och organisering 
av spontanfrivilliga”. Detta 
blir den första av fyra utom-
husövningar. 
   Deltagarna delas in i tre 
grupper, Alfa, Beta och Delta, 
ca 17 personer i varje grupp.  
 
   De som tidigare genomfört 
denna övning får särskild ins-
truktion att inte delta aktivt.    
 

 
 

En av de skyltar som deltagarna 
gjorde för mottagning och registrering. 
 

 

Varje grupp utser en ledare 
och blir tilldelad en plats, där 
de under 30 minuter ska  
organisera och iordningställa 
sin mottagningsplats.  
(Detta brukar även kallas 30-
minutersmetoden). 

Med början efter ca 20 minuter 
går övningsledningen runt 
bland mottagningsstationerna 
och inspekterar, konfererar och 
avgör vilken grupp som ska 
utsättas för anstormning av 
frivilliga.  
   Övriga deltagare samlas i 
lektionssalen där den grupp 
som ska vara figuranter 
instrueras att vara besvärliga på 
olika sätt.  
   Den tredje gruppen agerar 
åskådare.  
 
 

  

 
 
 
Figuranterna strömmar till och tas 
emot på mottagningsplatsen, medan 
övningsledningen (som består av de 
svenska delegaterna) observerar och 
antecknar. 
  

 

 
 

https://www.facebook.com/staffan.jackson
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Efter övningen är det åter-

samling i lektionssalen för 

diskussion, synpunkter och 

feedback. 

   Därefter tar vi en fikarast 

på 20 minuter fram till 11.35. 

   Fram till lunch (12.20) har 

vi ett teoripass om brand- och 

rökskador m m. Vi förbereder 

nästa scenario som är ”brand 

på disko” och har sin start 

efter lunch. 

 

Om Alfa var aktiva i förra 

övningen, blir Beta nu 

räddningsgrupp och utser 

ledare inom sin grupp. De blir 

också tilldelade gula reflex-

västar och en särskild orange 

ledarväst.  

   Delta blir observatörer och 

Alfa blir figuranter. 

 
Många av figuranterna har plast-
attrapper som visar olika skador. 
Här intill ses en brännskadad hand.  

  

Efter lunch tar Pekka, Clas-
Göran och Anders med grupp 
Alfa till övningsplatsen för att 
förbereda med rök och andra 
effekter. Figuranterna prepare-
ras med olika skador.  

En kvart senare avmarscherar 
resten av övningsledningen till 
brandplatsen tillsammans med 
Beta, som sätts in som rädd-
ningsteam och Delta som 
placeras ut som observatörer. 
 

Själva övningen varar i  en 
halvtimme och vi samlas 
därefter i lektionssalen för 
diskussion och ny genomgång. 
 

  
Här har han tagits omhand av 
räddningsgruppen … 

 
Denna man har råkat riktigt illa ut. 
Han ramlade på ett vasst föremål och 
fick magen uppskuren när han 
sprang ut från branden. 

... och fått folie över sig för att få 
värme. 
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Även bilderna på denna sida är från 
diskoteksbranden. 
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Efter en 20-minuters fikarast är 
det dags för nästa scenario som 
är en tågolycka.  
   Nu är det övningsledningen 
och Beta som får kortare rast, 
eftersom det är Betas tur att 
vara figuranter. De ska sminkas 
och placeras ut innan de andra 
kommer till olycksplatsen.  
   Delta (i reflexvästar) sätts 
igång som räddningsteam efter 
att en chef utsetts för insatsen. 
   Alfa placeras som observa-
törer. 
 

 
 

 
 
 
Av okänd anledning kom några 
personer alldeles för nära det förbi-
passerande tåget. De drabbade blir 
omhändertagna för sina skador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Räddningsgruppens ledare (i orange 
väst) har beordrat att alla skadade 
skall föras till en säker samlingsplats 
för transport därifrån. 
(Räddningsledaren väljer platsen). 
 
En bestämd samlingsplats är också ett 
sätt för ledaren att se till att ingen i 
räddningsstyrkan fattas.  
    
 
I bakgrunden syns en man med beige 
jacka – det är Överstelöjtnant Anders 
Domhagen från övningsledningen som 
övervakar övningen. 
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Den sista utomhusövningen i 
dagens fullspäckade schema, 
är en terroristattack.Figuranter 
är denna gång Delta som i för-
väg prepareras och placeras 

ut på platsen för angreppet. 
   Scenariot förstärks bland 
annat med hjälp av knallskott. 
   Alfa är nu räddningsteam 
och Beta är observatörer 

Inför varje scenario kommer 
grupperna till en händelse som 
de i förväg inte har några 
bakgrundskunskaper om. De 
vet bara att något har hänt på 
en viss plats. I skarpa lägen kan 
situationen ofta vara sådan.  
   Vi har strävat efter att 
samtliga övningar ska ligga så 
nära verkligheten som möjligt 
för att lära in rätt agerande vid 
ett skarpt läge. 
   Deltagarna får, genom dessa 
övningar, även lära sig hur de 
kan kommunicera i situationer 
där det kan vara svårt att göra 
sig hörda och att det behöver 
vara tydligt vem som har 
ledarrollen. 
 
Mellan 16.40-17.00 har vi 
återsamling i lektionssalen för 
feedback och synpunkter kring 
dagens övningar. 
   

 

 
 

 

  

 
 
På bilderna ses engagerade deltagare 
som med hjälp av skadeattrapper och 
annan rekvisita, lever sig in i sina 
olika roller. 
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Fredag 21 oktober 
Efter frukost samlas vi 9.00 i 
lektionssalen. 
Överstelöjtnant Anders 
Domhagen beskriver, som 
representant för Sveriges 
försvarsmakt, samverkan 
mellan militära och civila 
krafter i Sverige.  
   10.00 berättar Ukrainas 
representant, chefen för 
räddningstjänsten, bl a om hur 
Ukraina organiserar krishan-
tering. (bild till höger) 
 

 
 

 
 

 

 
 

För första gången under de år 
som vi haft utbildningar och 
seminarier i Ukraina – har vi 
anordnat en paneldebatt. Ett 
mycket uppskattat initiativ. 
 
Panelen består av följande 
representanter (från vänster):  
Röda Korset (Ivano-Frankivsk)  
Civilförsvarsförbundet (Sv),  
Tolk (Ukr),  
Chef för räddningstjänst (Ukr), 
Försvarsmaktens repr.. (Sv). 
 
Moderator: Pekka Kaukonen  
 

 

 

Efter paneldebatten tilldelas 
varje deltagare ett diplom på 
ukrainska med Civilförsvarsför-   
bundets logotype, samt USB-
minne med allt material som 
visats under seminariet. 
Diplom och USB-minne ingick 
i hotellets konferensservice. 
Efter lunchen samlas vi utanför 
hotellets entré för det sedvan-
liga gruppfotot, innan deltag-
arna börjar sin hemresa. 
 
Under eftermiddagen samlas 
ledningsgruppen för utvärder-
ing. 

Lördag 22 oktober 
Fortsatt utvärdering av 2016 
samt planering av 2017´s upp-
lägg och genomförande. 
 

Söndag 23 oktober 
De svenska deltagarna åker till 
Lviv för flyg till Arlanda, där vi 
övernattar. 

Måndag 24 oktober 
Efter övernattning på Arlanda 
hotell tar vi tåget hem till våra 
respektive orter. 
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Från vänster: Anders Domhagen, Jan Welander, Claes-Göran Ekhall, Pekka Kaukonen, Staffan Jackson 
   

RESULTAT______________________________________ 

   
Tillsammans med ledningen i 
Ukraina hade vi beslutat att 
införa två nyheter: 
Nyhet 1: 
Genomföra scenarios där del-
tagarna lär sig planera och  

genomföra exempelövningar 
på allvarliga samhällskriser. 
 
Nyhet 2:  
Genomföra en paneldebatt 
som avslutning. 
 

Samtliga delmoment under 
dessa dagar har fungerat bra 
och varit mycket uppskattade. 
 
Vi har nått de mål som Forum 
Syd ställer på projektet. 

FORTSATT ARBETE____________________________  
 

Utveckling av FRG i Ukraina 
fortsätter i september 2017. 
Liknade scenarion kommer att 
ordnas för nya deltagare som 
tidigare gått ledarutbildning.   

Polisen från Sverige, samt dess 
motsvarighet från Ukraina, 
kommer att medverka. De ska 
presentera hur polisen arbetar  
med frivilliga, i respektive land. 

Målet är att Röda Korset i 
Ivano-Frankivsk och i Lviv,  
självständigt ska fortsätta med 
programmet när projektet  
nästa år avslutas.  
 

MATERIEL______________________________________ 
 

50 MiniAnne 
60 pennor 
1 skademarkörsats 
1 bärbar dator, (till ukrainske 
projektledaren) 
 

4 st ritrör, bärbar whiteboard 
20 st reflexvästar 
60 pins 
20 st twin-flags (Ukr/Sv) 
1 st väggkarta Norden 

4 Power Bank 
5 visselpipor 
60 namnskyltar 
60 1:a förband 
60 ledlampor 
 

   
 Pekka Kaukonen, Projektledare Claes-Göran Ekhall, Bitr. 

projektledare 


