
civil g

C I V ILFÖ R S VAR S FÖ RBUND E T

3 - 2010

Krishantering i Europa
på agendan i Bilbao

Civilförsvarsförbundets första ungdomsråd bildat i Dalarna



2Civil 3 - 2010

Nytt i korthet

CIVIL ges ut av Civilförsvarsförbundet   Ansvarig utgivare: Anders M. Johansson

Postadress: Box 2034, 169 02 Solna Telefon: 08-629 63 60 (växel)

Adressärenden/prenumeration: Kontakta din förening eller info@civil.se 

Redaktör/produktion: Anders J Andersson E-post: aja@civil.se Tel 08-629 63 70

Annonser: annons@civil.se   Tryck: Lenanders Grafiska, Kalmar, mars 2010

Omslagsbild: Guggenheim-museet, Bilbao (Baskien), Spanien. Foto: Malin Dreifaldt

Tidningen Civil får citeras om källan 
anges. För insänt, ej beställt material, 
ansvarar inte redaktionen. Vi förbehål-
ler oss rätten att redigera och stryka 
i alla texter. All redaktionell text lagras 
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Nordiskt möte i suNdbyberg
I början av mars var Civilförsvars-
förbundet värd för ett nordiskt 
möte. Fokus låg på hur frivil-
ligorganisationer i Norden på ett 
effektivt sätt kan bidra till ökad 
säkerhet och krisberedskap ge-
nom att samarbeta över nations-
gränserna.
Mötet kom till efter den så kallade 
Hagadeklarationen, som de nord-
iska regeringarna undertecknade 
på Haga slott i Solna i april 2009. 
Den handlar om samarbete kring 
samhällsskydd och krisberedskap.
I frivilligorganisationernas möte 
på kansliet i Sundbyberg deltog 
organisationsföreträdare från alla 
nordiska länder och Föreningarna 
Nordens Förbund.
I genomförandet av Hagadeklara-
tionen har ansvaret för frivilligfrå-
gor lagts på den danska regering-
en. En workshop i regeringsregi är 
aviserad till hösten 2010.
Mer om Hagadeklarationen 
på regeringens webbplats, 
http://www.sweden.gov.se/
sb/d/11432/a/125556 g

Ny verksamhetsledare
Första april börjar den nya verk-
samhetsledaren i Västra Götaland. 
Hon heter Elisabeth ”Lisa” Nik-
lasson och kommer närmast från 
Röda Korset. Mer i nästa Civil. g

NyNäshamN går upp i haNiNge
Civilförsvarsföreningen i Nynäs-
hamn går i graven. Samtidigt utö-
kar Haninge sitt verksamhetsom-
råde att även omfatta Nynäshamn. 
Godkänt av förbundsstyrelsen. g 

över 600 hjärtstartare
I mitten av mars hade 644 hjärt-
startare beställts genom ”Hjärta 
att hjälpa”. g

garNisoNsorderN har aNläNt
Från Stockholms Slott har nu 
den formella garnisonsordern, 
som det kallas, kommit gällande 
medverkan vid Kronprinsessan 
Victorias, vår beskyddare, bröllop.
Civilförsvarsförbundet kommer 
att medverka med åtta infor-
mationsställen, åtta Hitta Vilse-
centraler och fem mobila hjärt-
startare. g

Civilförsvarsförbundet är en idéburen,
medlemsdriven organisation för säkerhet till 
vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, 

informera och hjälpa.

Från höger: Per Kjærholt, Bent Mortensen samt Nina Lindhardt (samtliga Beredskabsforbundet 
Danmark), Jor Birgersson, Röda Korset, Island, Erik Petersen, Beredskabsforbundet Danmark, 
Henrik Lindquist, Civilförsvarsförbundet Sverige, Jan Widberg, konsult, Andreas Karlsson samt 
Jari Honkanen (båda från Röda Korset, Finland), Eva Greko samt Anders M. Johansson (båda från 
Civilförsvarsförbundet Sverige). Norge deltog första dagen. Foto: Anders J Andersson

bilbao värd för euro   peisk kriskonferens

Verksamhetsledare Malin Dreifaldt, Ahmed al Ketbi, project        manager för Sanid och Civilförsvarsförbundets 
samarbetspartner i Abu Dhabi samt verksamhetsutveck-             lare/international relations officer Patrik Vuorio i samband 
med mötet i Bilbao om Europas krishantering. Foto: En                 okänd välgörare från ett annat frivilligförbund.

bilbao stod i november förra året 
som värd för ett europeiskt krishan-
teringsmöte. verksamhetsledare 
malin dreifaldt och verksamhetsut-
vecklare patrik vuorio var några av 
talarna vid mötet.

Syftet med mötet ”European 
Meeting of  Civil Defence and 
Emergency Volunteers”
var erfarenhetsutbyte men också 
att diskutera frågor kring frivil-
liga i olika krishanteringssystem i 
Europa. Tekniska, organisatoriska 
och humanitära frågor skulle lyftas 
fram.
Värd för mötet var den baskiska 
inrikesministern Rodolfo Ares 
Taboada. Förhoppningen var att 
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bilbao värd för euro   peisk kriskonferens
mötet skulle leda till ökad effekti-
vitet och bättre kunskap om hur 
man på bästa sätt använder teknik 
och mänskliga resurser i säker-
hetsarbetet.

Baskien, som är en av Spaniens 
17 så kallade autonoma regioner, 
satsar stort på civilt försvar och 
krishantering. Flera olika frivilliga 
organisationer arbetar med dessa 
frågor. 
Regionen har stort förtroende för 
de frivilliga och ser dem som en 
naturlig och självklar del i hante-

ringen av akuta situationer, säger 
Elena Moreno Zaldibar, director 
of  Emergency Response and Civil 
Defence.
Mötet genomfördes med föreläs-
ningar och debatter på lördagen. 
Inbjudna utländska föreläsare 
var Frank Schulze, Technisches 
Hilfswerk i Tyskland,  Moya 
Wood- Heath, Röda korset, 
Mustafa Elvan Cantekin, turkiska 
organisationen Neighbourhood 
Disaster Volunteers och Malin 
Dreifaldt och Patrik Vuorio, Civil-
försvarsförbundet Sverige. Övriga 
föredragshållare var representan-
ter från de andra spanska regio-
nerna Katalonien, Navarra och 
Valencia samt från brandskyddet i 
baskiska Alava.
Resan från Sverige hade spän-
nande nog börjat fredagen den 13 
november och gått via München 
till Bilbao. Landningen i Bilbao 
var en av de absolut värsta i hela 
mitt liv.

Men väl i Bilbao togs jag emot av 
José Antonio från Dirección de 
Atención de Emergencias y Pro-
tección Civil. Från flygplatsen fick 
vi sällskap av Frank Schulze. Även 
han ogillade landningen.
Vår värdinna under hela vistelsen 
var Elena Moreno Zaldibar, likaså 
från Dirección de Atención de 
Emergencias y Protección Civil. 
Patrik Vuorio blev genast omhän-
dertagen av baskiska radion och 
intervjuad på spanska. 
Första besöket var på Bilbaos 

SOS-central där vi även fick se 
deras speciella central för frågor 
om influensan. Från samma an-
läggning sköts även den baskiska 
trafikövervakningen.

föredrag på spaNska
Lördagen bestod av föreläsningar 
och på eftermiddagen var det dags 
för Patrik och mig. Jag inledde 
med att prata om Civilförsvars-
förbundet, vår verksamhet och 
organisation. Patrik fortsatte med 
att berätta om FRG (Voluntary 
Resourse Groups) och VACPE 
(Voluntary Activities towards 
improved Civil Preparedness in 
Europe). Han höll sitt föredrag på 
spanska. Mycket uppskattat.
Under paneldebatten fick vi en 
del frågor kring FRG och hjärt-
startarna. Frågorna var många och 
intresset för Civilförsvarsförbun-
det var stort under hela vistelsen 
i Bilbao. 
På söndagen fick vi se Guggen-
heim museet som är en av Bilbaos 
verkliga stoltheter. En mycket 
imponerande byggnad med ett 
lika imponerande innehåll.
Bilbao är väl värt ett besök. Den 
här gången blev det naturligtvis 
mest jobb. Men jag ska försöka att 
besöka Bilbao igen och ta mig tid 
att åka runt och titta på omgiv-
ningarna.
Mer info om mötet: www.euskadi.
net/emergencias112 g

Text och foto: Malin Dreifaldt

Verksamhetsledare Malin Dreifaldt, Ahmed al Ketbi, project        manager för Sanid och Civilförsvarsförbundets 
samarbetspartner i Abu Dhabi samt verksamhetsutveck-             lare/international relations officer Patrik Vuorio i samband 
med mötet i Bilbao om Europas krishantering. Foto: En                 okänd välgörare från ett annat frivilligförbund.

En mobil stabsbil från baskiska 112. Bild inifrån trafikövervakningsenheten i SOS-byggnaden.



Barn-HLR för föräldrar i Västerbotten
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Information om barn-HLR och bar-
nolycksfall står på schemat när 24 
föräldrar sluter upp för information 
i Vännäs. Kunskaperna serveras till 
de vetgiriga av Civilförsvarsförbun-
det Västerbotten.

– Jag har aldrig provat att bara 
berätta om barn-HLR tidigare så 

det här är nytt för mig, skrattar 
Lena Lundman Westberg, instruk-
tör från Civilförsvarsförbundet 
Skellefteå. Sedan greppar hon tag 
i den ena dockan för att visa hur 
man ska hålla i barnet för att kolla 
att det andas.

Lena Lundman Westberg håller 

information om hjärt-lungrädd-
ning för barn tillsammans med 
Carina Wiro, verksamhetsledare 
för Civilförsvarsförbundet Väster-
botten. 24 intresserade föräldrar 
lyssnar intresserat.
På Lenas lott ligger att hålla i 
själva barn-HLR informationen 
med några tillhörande lättare öv-
ningar. Carina informerar i sin tur 
om barn-olycksfall.

ILLustReRaR med doCKoR
För att föräldrarna riktigt ska 
förstå hur de ska göra om olyckan 
är framme eller något sjukdoms-
tillbud uppstår har Lena med sig 
två dockor.

Den lite större dockan heter Julius 
och föreställer ett lite större barn 
upp till pubertetsåldern. Bebis-
dockan Britta är till för att träna 
HLR på motsvarande barn upp 
till ett år.
Mot slutet av informationen får 
föräldrarna själva träna på dock-
orna. När man väl har kollat att 

 Föräldern Weilotte Hellgren med bebisen Britta som har satt något i halsen. Carina Wiro med bebismodellen Britta och Lena Lundman Westberg med den stora killen Julius.



barnet inte andas gäller det att få 
igång andningen snabbast möjligt.
– Små barn ser lite annorlunda ut 
i anatomin så vi får tänka på ett 
annat sätt när det gäller livräddan-
de åtgärder än vi gör med vuxna, 

säger Lena till föräldrarna.
Har ett litet barn satt något i
halsen gäller det att snabbt dunka 
barnet i ryggen för att få ut fö-
remålet som sitter i halsen. Det 
kan också åka ned i magen och 
förhoppningsvis komma ut den 
andra vägen.

”Kan jag göRa feL?”
En vanlig fråga som dyker upp 
såväl vid barn-HLR som HLR till 
vuxna är: ”kan jag göra fel?” Lena 
ställer en motfråga: ”Vad tycker 
du är alternativet? Bättre att göra 
något än att inte göra någonting 
alls. Tänk på att det är du som är 
resursen.”
Lena Lundman Westberg är 
sjuksköterska till vardags och det 
märks att hon är säker på sin sak 
när det gäller barn-HLR.

Carina Wiro tar upp barnolycks-
fall och berättar att fallolyckor är 
vanligt inte bara för äldre utan 
också för barn. Överhuvudtaget 
kan stolar, trappor, fönster med 
mera vara farligt för barn.
Den vanligaste dödsorsaken för 

barn i ålder ett till sex år är drunk-
ning. Främst sker det vid badplat-
ser (bristande tillsyn) men också i 
närheten av hemmet.
– Små barn upp till sexårsåldern 
drunknar ofta i hemmiljö, som 
i poolen men också i vattendrag 
och dammar, säger Carina Wiro.
Om ett barn har slagit huvudet i 
något ska man vara uppmärksam 
på allmäntillståndet. Om man 
känner sig osäker ska sjukvården 
kontaktas. Kräks barnet eller om 
det förlorar medvetandet ska sjuk-
vården alltid kontaktas.
Förgiftning var ett annat ämne 
som Carina tog upp. 
– Barn blir förgiftade av alkohol, 
kolla med Giftinformationscentra-
len och ha medicinskt kol hemma, 
det finns på apoteket, tipsar 
Carina.
Sist men inte minst tipsar hon om 
en lugn matmiljö hemma.
– Då är risken för att någon sät-
ter något i halsen mindre, manar 
Carina Wiro. g

Text och foto:
Eva Qvarfordt Helmersson
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Instruktören Lena Lundman Westberg är till vardags sjuksköterska. Här förbereder hon för att lägga barnet i framstupa sidoläge.

Carina Wiro med bebismodellen Britta och Lena Lundman Westberg med den stora killen Julius.
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FElICIA lJungBERg FÖRsT uT MED 
EnERgIInFORMATIOn BlAnD ungA

Här berättar Felicia Ljungberg själv 
om sin första energiinformation.

”Jag var fruktansvärt nervös, 
trots att de jag skulle informera 
var flera år yngre än mig.
Det gick dock bra, över mina 
förväntningar faktiskt!

Barnen lyssnade, var intresserade 
och deltog engagerat.
Vi var på Garpenbergskolan i 
början av januari, med åk 4-6.
Det var cirka 30 elever som var 
med, och fyra lärare.
Jag fick mycket beröm av lärarna, 

de tyckte att jag skötte 
mig bra!

Jag själv tyckte att det 
gick riktigt bra, det 
gick lite segt i början, 
men annars flöt det 
på som ett rinnande 

vatten!
Barnen fick göra energihalsband 
och sedan lekte vi lekar för att få 
upp värmen, jag visade väskan 
som vi fått på kursen jag gick i 
i december, och frågade lite om 
vad de själva hade hemma.

Det var många som visste vad 
man skulle göra, men som avslut 
så frågade jag ändå om någon 
hade lärt sig något nytt idag, och 
det var många som räckte upp 
handen! Några frågor jag fick var 
väl främst om Heat-pal, hur den 
fungerar och så, men också vad 
som händer med tåg, flyg och 
andra sådana saker.
I det stora hela var det lärorikt 
både för mig och barnen, och vi 
hade två trevliga timmar!” g

Text: Felicia Ljungberg

VAD KAn CIVIlFÖRsVARsFÖRBunDET 
gÖRA VID KRIsER uTOMlAnDs?

Vad kan Civilförsvarsförbundet 
bidra med när många männis-
kor i andra länder drabbas av 
naturkatastrofer? Ingenting eller 
någonting?
Kanske har ni redan funderat på 
detta? Om inte skulle jag vilja 
att ni ägnar en stund åt själva 
grundfrågan. Den sammanfattas 
i rubriken ovan.
För egen del tror jag att Civil-

försvarsförbundet även kan göra 
skillnad för utsatta människor i 
andra länder, vars tillvaro påver-
kats av en naturkatastrof. Jag tror 
inte att vi ska göra det på egen 
hand, däremot i samarbete med 
en annan etablerad aktör med 
hög trovärdighet hos allmänheten.
Innan vi eventuellt gör någon-
ting mer konkret åt detta är det 
nödvändigt att ni funderar på 
vad Civilförsvarsförbundet skulle 
kunna göra före, under eller 
efter en kris i annat land, där 

stora delar av civilbefolkningen 
är drabbad. Det behöver inte 
innebära att hela Civilförsvarsför-
bundet är engagerat i detta. De 
som engagerar sig måste givetvis 
ha intresse och förutsättningar 
att göra det.
Jag är tacksam för era synpunkter 
och förslag före den 1 maj 2010 
med post eller e-post. g
Anders M. Johansson
Civilförsvarsförbundet
Box 2034, 169 02  Solna
anders.m.johansson@civil.se

Felicia Ljungberg hjälper en av eleverna med ett energihalsband.       
Foto: Gösta Ljungberg

Mellanstadieeleverna lyssnar intresserat när Felica 
Ljungberg visar en äldre version av Heat-pal.
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I slutet av februari bildades landets 
första ungdomsråd i Dalarna.

Åtta ungdomar från Dalarna 
samlades i Falun, där de först fick 
utbildning om Civilförsvarsför-
bundet och hur det går till att ar-
beta i en styrelse. Sedan utsågs de 
som skulle ingå i ungdomsrådet. 
Ordförande blev Marco Stam 
från Dala-Järna, vice ordförande 
Tommy Pettersson från Hede-
mora, sekreterare Felicia Ljung-
berg från Garpenberg och kassör 
Joel Sandnabba från Hedemora. 

RåDET BEsTåR AV TIO ungDOMAR
Totalt tio ungdomar från Dalarna 
och Gävleborg ingår i det nya 
ungdomsrådet, som har många 
uppgifter att ta tag i. Redan nu 
har de informerat om ungdoms-
verksamheten vid Civilförsvars-
förbundet Dalarnas årsstämma 
den 12 mars och vid förbundsrå-
det i Södertälje den 27 mars.

Rådet kommer också att planera 
och genomföra två av riksung-
domslägren under året - Camp 
Home i Mora 23 till 25 april och 
Camp Lost i Ludvika som går 

den 30 oktober till 2 november.
Civilförsvarsförbundet har nu 
tagit ett steg vidare i utvecklingen 
för att lyfta fram unga medlem-
mars synpunkter och deltagande. 
Satsningen på ett ungdomsråd är 
även en del i utvecklingsplanen 

för unga ledare inom förbundet. 
Alla i det nyvalda ungdomsrådet 
tycker det känns jättekul och 
viktigt att få lära sig mer och att 
få vara med och införa nya, friska 
idéer i förbundet! g

Text och foto: Jannike Wåhlberg

Dalarna först med att bilda ungdomsråd

”Nu sparkar vi igång första ungdomsrådet!”  Från vänster: Clas Eriksson, Borlänge, 
Marco Stam, Dala-Järna, Ida Forsberg, Borlänge, Tommy Pettersson, Hedemora, Felicia 
Ljungberg, Garpenberg (framför), Marcus Wigert, Ludvika (bakom), Joel Sandnabba, 
Hedemora och Lotta Wåhlberg, Falun.

ung puls
Ung Puls, Civil, Box 2034, 169 02 Solna E-post: red@civil.se

ParaplyAKTuEllT 
I 

BuTIKEn

Beställ på www.civil.se > Butiken > 
Pr och present. Fraktkostnad tillkommer.

50 kr 

Nu har du chansen att bli ägare till ett 
paraply med Civilförsvarsförbundets 
logga på. Efter en lång och intensiv
vinter så kan vi nu se fram emot 
vårens första regn. Gardera dig redan 
nu och investera i ett nytt fint paraply. 
Just nu till kampanjpriset 50 kr
(normalt 75 kr).



i samarbete med

Genom SalusAnsvars över hundra år långa historia har vi samarbetat med ett flertal av 
Sveriges organisationer, föreningar och företag. Tillsammans med Civilförsvarsförbundet  
erbjuder vi försäkrings lösningar som är speciellt framtagna för dig som är medlem.

SalusAnsvar – En del av

Gillar inte du heller köer? 
Många undersökningar visar att SalusAnsvars kunder känner sig trygga och är 
nöjda med den service de får. Det som uppskattas mest är de snabba svar  
kunderna får vid kontakt med SalusAnsvar och att många skadeärenden kan 
lösas per telefon.

Som medlem i Civilförsvarsförbundet har du möjlighet att teckna SalusAnsvars 
bästa Egendomsförsäkringar för bland annat hem, bil, villa och fritidshus. 

Gå in på www.salusansvar.se/civilforsvarsforbundet 
eller ring 0200-87 50 30. Välkommen!

posttidning B
Tidningen Civil
box 2034
Se-169 02 Solna, SWeden


	CIVIL0310s01
	CIVIL0310s02_03
	CIVIL0310s04_05
	CIVIL0310s06_07
	CIVIL0310s08

