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Hjärtstartaren räddade
livet på Christer Lövensjö

Hemvärnssoldater
gick över till FRG
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RAMAVTAL PÅ EL NY MEDLEMSFÖRMÅN

Genom Civilförsvarsförbundets 
engagemang i Hela Sverige ska 
leva får nu alla medlemmar del av 
Kraft & Kulturs ramavtal på el.
Innan du tecknar avtal kan det 
vara lämpligt att jämföra priser 
och villkor med ditt nuvarande 
elavtal. Bra är också att jämföra 
med andra elleverantörer. Vid rör-
ligt pris är årsavgift och spotpåslag 
viktiga parametrar.
För att ta del av ramavtalet gå in 
på www.kraftkultur.com/lands-
bygdsel. Observera att erbjudan-
det gäller alla medlemmar efter-
som Civilförsvarsförbundet är 
medlem i Hela Sverige ska leva. � 

ÖVER 700 HJÄRTSTARTARE

I slutet av maj hade 702 hjärtstar-
tare beställts genom kampanjen 
Hjärta att hjälpa. �

NYTT BROSCHYRMATERIAL

En ny version av Hjärta att hjälpa 
broschyren är klar och fi nns att 
beställa i butiken från mitten av 
juni  (www.civil.se -> butiken). �

NYTT VÄRVNINGSMATERIAL

En ny broschyr för medlemsvärv-
ning är under framtagande. Den 
kommer att vara klar till aktivite-
ten vid kronprinsessans bröllop.
Dessutom tas just nu en pakete-
ring fram för att stödja medlems-
värvningen. Det blir i basen en 
kartong med informativt omslag 
där medlemsfördelarna lyfts fram. 
Kartongen kommer att innehålla  

information om medlemsskapet 
men också ett antal användbara 
saker. Ett exempel är ett litet men 
välutrustat förbandspaket. �

MÅL OM ENHETLIG PROFILERING UTÅT

Större samhörighet och bättre 
genomslag är syftet med att vi i 
kontakter med massmedia och 
med allmänheten ska kalla oss 
Civilförsvarsförbundet.
Föreningarna behåller sina tidigare 
juridiska namn. Men i marknads-
föringen använder vi namnet 
Civilförsvarsförbundet så långt det 
är möjligt.
Låt oss säga att Flens Civilför-
svarsförening ska medverka i en 
tidningsintervju. I det läget kallar 
vi oss Civilförsvarsförbundet Flen.
Se hur andra idéburna organi-
sationer som exempelvis Röda 
Korset gör, trots deras olika lokala 
kretsar. Eller titta på Pressbyrån 
och 7- Eleven med sina lokala 
franchisetagare runt om i landet.
Hur är det då med materiel som 
brevpapper, loggor och profi lklä-
der? Vi lever alla i en ekonomisk 
verklighet. Därför har vi inte råd 
att byta allt på en gång utan det får 
ske när så är lämpligt. Exempelvis 
när de gamla visitkorten är slut 
och nya ska tryckas. Att byta allt 
direkt kan också göras om man 
vill prioritera detta. Men det är 
upp till varje civilförsvarsförening 
att själv besluta om. Vi kan därför 
inte räkna med att alla håller 
samma takt i varje ögonblick.
Målet för en enhetlig profi l utåt 
är som sagt större genomslag och 
på sikt fl er medlemmar och mer 
verksamhet runt om i Sverige. �
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Hemvärnare väljer FRG   -

 – Jag är inte med i någon frivilligorganisation eller hemvär     ne
hemvärnet vill gärna gå med i Civilförsvarsförbundet, säger     Ire
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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 

i digital form och kan komma att 
återanvändas.

Nästa nummer utkommer 9/7

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

informera och hjälpa.

FÖRBUNDSNYTT

Inledningsvis lämnar nu ett 25-tal 
av soldaterna Västerdalarnas 
hemvärnskompani och blir i stället 
medlemmar i Civilförsvarsförbun-
det och FRG i Malung-Sälens och 
Vansbro kommuner.

Medborgarhuset i Vansbro vibre-
rar av entusiasm och nybyggar-
anda när Civilförsvarsförbundet 
denna dag den 29 april 2010 får 
en ny förening.
Många kommer från hemvärnet. I 
stället för att lägga av satsar de nu 
på ett engagemang inom de frivil-
liga resursgrupperna.
Andra som är med på mötet är 
bekanta eller bekantas bekanta 
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som på omvägar hört talas om 
nybildningen och vill vara med.
Drivande till bildandet av den nya 
föreningen har hemvärnsbefälet 
Sven-Åke Arvidsson varit.
Vad är anledningen till att så 

många hemvärnsmän- och 
kvinnor nu gör gemensam sak 
och går över till Civilförsvars-
förbundet?
– Många som har blivit lite äldre 
tycker att det nya hemvärnet är 
mer riktat till ungdomar, säger, 
Sven-Åke Arvidsson.
Själv är han kompanibefäl inom 
hemvärnet och har ett avtal som 
löper fram till årsskiftet. Enligt 
honom finns ingen motsättning 
mellan hemvärnet och FRG.

VALDES TILL ORDFÖRANDE

Vid mötet i Vansbro valdes han 
till ordförande i nya Westerdals 
civilförsvarsförening eller Civilför-
svarsförbundet Västerdalarna som 
blir det officiella namnet.

Någon åderlåtning av hemvärnet 
ser Sven-Åke inte övergången 
som. Han menar att flertalet i 
stället hade gått till soffan och att 
all deras kunskap då gått om intet. 
Att hemvärnarna nu istället går till 
Civilförsvarsförbundet och FRG 
innebär att kommunerna Malung, 
Sälen och Vansbro får en förstärk-
ning av sina FRG:er med män-
niskor med bred utbildning. Den 
kommer att kompletteras med 
grundutbildning i FRG.
Ett annat skäl till övergången är 
att många av hemvärnssoldaterna 
vill fortsätta att tjäna sin hembygd. 

Sven-Åke Arvidsson menar att 
hemvärnet har börjat tappa den 
lokala kopplingen.
– Numera ska det dras ned mot 
Stockholm och större orter som 
Falun. Förut fanns det lokala 
kompanier men det gör det inte 
längre förutom någon enstaka 
pluton över någon större yta.
Sven-Åke Arvidsson har nu en hel 
del arbete med att registrera de 
nya medlemmarna. Ordning och 
reda i medlemsregistret är a och o 
enligt honom. �
Text: Jannike Wåhlberg och Anders J 
Andersson
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G   -  bildar ny förening

vär     net men är nyfiken på FRG. Men min sambo som är med i 
er     Irene Örnevik från Vansbro. Foto: Jannike Wåhlberg

Nya styrelsen (inom parentes var medlemmarna kommer 
ifrån): Ingemar Morén (Vansbro cff), Karl-Göran Alfredsson 
(hemvärnet), Bo Sunne (hemvärnet), Rune Ivarsson (Malungs 
cff), Sverre Hansson (Malungs cff), Margareta Johansson 
(Vansbro cff), Bertil Lindström (Vansbro cff), Sven-Åke 
Arvidsson (hemvärnet). Sven-Åke valdes till ordförande.

Årsmöten är sällan publikmagneter, men i Vansbro var det ett 
lysande undantag när Civilförsvarsförbundet Västerdalarna 
såg dagens ljus. Massor med nya medlemmar strömmade till 
från både Vansbro och Malungs-Sälens kommuner. Många av 
dem är tidigare hemvärnssoldater, som nu valt att istället ägna 
delar av sin fritid åt Civilförsvarsförbundet och FRG.

– Jag är medlem i FRO (frivilliga 
radioorganisationen) sedan tidigare, 
men inte i hemvärnet. Är datatekniker 
och har jobbat med det mesta inom 
data, så jag skulle främst vilja bidra 
med den kompetensen om det blir 
problem för kommunerna, till exempel 
kommunikationsproblem vid stora 
strömavbrott, säger Johnny Arvidsson, 
Rörbäcksnäs.
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En långtradare lastad med gasol 
som vält är scenariot när nya 
medlemmar i Umeås FRG gör sin 
slutövning. Ett antal högstadieele-

ver agerar blodiga statiser.

Per Wehlin är inte bara högstadie-
lärare på Hagaskolan i Umeå. Han 
är också instruktör i Civilförsvars-
förbundet. Sedan hösten 2009 har 
han utbildat personer till Umeås 
frivilliga resursgrupp.
I dag är det dags för slutövning 
och till sin hjälp har han tagit sina 
elever från klass 9A på Hagasko-
lan i Umeå.
De får agera offer med mer eller 

mindre allvarliga skador.
Per sminkar dem. Med van hand 
sköter han sminkningen med hjälp 
av konstgjort blod, bivax och olja. 
Den ena skadan efter den andra 
växer fram och det blir allt mer 
skrämmande.
– Vi har inte tränat något innan 
utan det är första dagen, säger 
eleverna, men det är knappt så 
man tror det. De verkar inte ha 
gjort något annat än att ha blivit 
sminkade till skräckinjagande 
zombies, med blåmärken och 
skador på armarna.
Det är 20 personer som har 
genomgått utbildningen. Till slut-

övningen får en del förhinder men 
elva sluter upp. Alla är väl förbe-
redda och taggade för uppgiften 
efter att ha träffats och tränat en 
gång i månaden.

OLYCKA MED FLERA SKADADE

För att göra övningen så realistisk 
som möjligt behövs ett scenario. 
Det är att en långtradare inne-
hållande gasol exploderat och 
krockat vid E4-rondellen några 
hundra meter från Hagaskolan.
Flera människor är skadade men 
även hus har skadats när fönstren 
blåsts ut. Kan några av Hagasko-
lans elever också ha skadats? FRG 

Blodig slutövning med FRG i Umeå

Slutövning för nya medlemmar till Umeå FRG. Nykomlingarna är uppdelade i grupper och här är det grupp 4 som går igenom 
checklistan över vad de ska ha med sig ut på uppdraget. Foto: Eva Qvarfordt Helmersson
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får i uppdrag att kontrollera saken.
– Vid en insats samverkar jag med 
kommunens insatsledare. Vi är 
just nu en enda stor grupp om 30 
personer i Umeå, säger Per Weh-
lin, som också är FRG-ansvarig.
Efter att Per fick signalen från 
kommunens insatsledare om att 
en olycka skett tog det 30 minuter 
att samla den frivilliga resursgrup-
pen och ytterligare någon halvtim-
me att samlas utanför Hagaskolan.
– Det är jag nöjd med, då vet jag 
ungefär hur lång tid det tar att få 
ut gruppen när det behövs.

VILL GÖRA INSATS FÖR SAMHÄLLET

Kullen är indelad i fyra grupper. 
Väl på plats får grupperna sina in-
satsväskor och börjar genast kolla 
av att allting på checklistan finns 
med. Jila Sanaie är vikarierande 
gruppledare i dag för grupp 4 när 
den ordinarie är sjuk.
Varför ställer man upp och job-
bar med det här?
– För att man gör en insats för 
samhället. Det finns alltför lite 
volontärinsatser nu förtiden, säger 
de i grupp 4, som består av sex 
personer.
Dagens första uppgift för grup-
pen är att släcka eld i kläder som 
brinner. En serie mindre bränder 
har uppstått runt omkring Haga-
skolan efter gasexplosionen och 
en människa har eld i kläderna.
–  Det gäller att förhindra att 
brandgaser, rök och eld når and-
ningsvägarna. Snabbhet är avgö-
rande. För att få ned personen på 
marken så får ni i stort sett göra 
vad som helst, säger Per och visar 
hur man kväver elden när man väl 
fått ned personen på marken.

GRUPPEN ARBETAR EFFEKTIVT

Per berättar att de på Hagaskolan 
har brandsläckning och brandteori 
med sjuorna varje år och utrym-
ningsövningar varje termin.
Nästa övning för grupp 4 är att 
gå ner i källaren och kolla hur de 
skadade, som nu finns inne på 

Hagaskolan, mår. Var och en av 
frg:arna har sin lilla ficklampa med 
sig och det känns lite obehagligt. 
För ingen vet ju hur det kommer 
att se ut. Är det många och svåra 
skador, gråter eller skriker folk?
Mörkret är kompakt men gruppen 
arbetar effektivt och är kunnigt. 
Snart har de fått en överblick av 
situationen. Åtta är skadade, alla 
med mer eller mindre svåra sår-

skador. Men ingen allvarligt. 
Övningen är slutförd. Två av de 
”skadade” är Evelina Åström och 
Minna Mannelqvist. De sitter på 
en bänk i källaren och pustar ut. 
–  Det var en bra övning och 
ingen blev arg eller stressad, säger 
de och de andra i klassen håller 
med. �

Text: Eva Qvarfordt Helmersson
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Per Wehlin visar hur man kväver elden när det brinner i klädernan. Tiden är 
avgörande. Det gäller att förhindra att brandgaserna når andningsvägarna.

Åtta elever från klass 9A på på Hagaskolan agerade statister. Per Wehlin sminkade 
dem så att övningen skulle kännas realistisk för de nya frg:arna.
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Långvarigt strömavbrott, gasut-
släpp, brand och trafikolycka. 
Allt detta drabbade deltagarna i 
Civilförsvarsförbundets riksung-
domsläger Camp Home i Bergkar-
lås nedlagda skola utanför Mora 
helgen 23 till 25 april.

Genom lägret får deltagarna testa 
sin överlevnadsförmåga och sam-
tidigt lära sig hur man kan göra 
för att klara olika kritiska lägen när 
man befinner sig i tätortsmiljö. 
Speciellt när inga av de normala 
bekvämligheterna fungerar.
Lägret inleddes på fredagen med 
krishanteringsspelet Blackout, 
som riktar sig till gymnasieskolan. 
Deltagarna delas in i olika familjer 
som med olika förutsättningar får 
försöka klara sina grundbehov 
under ett längre strömavbrott. 
Under spelets gång försvann 
strömmen på riktigt så det blev 
både mörkt, kyligt, omöjligt att 
spola i toaletterna eller laga mat 
på spisen.
Martin Koutny från Oxelösund 

ledde Blackout. Han gick bland annat 
igenom människans grundbehov.
Det var en perfekt start, tyckte 
alla, och deltagarna lyckades 
komma på flera kluriga sätt att 
hantera situationen.
Vad sägs till exempel om att ”Fa-
miljen Smart” värmde vatten på 
den bärbara datorn med portabla 
muggvärmare anslutna via usb-
kabel eller att ”Familjen Rik” beta-
lade för att en pizzeria långt bort 
utan strömavbrott skulle komma 
på snöskoter med pizzor till dem?

TANKBILSOLYCKA MED AMMONIAK

På lördagsmorgonen stod radion 
på i fönstret och musiken skvalade 
ur den. Plötsligt fylldes rummet av 
ett nyhetsmeddelande i Radio Da-
larnas nyhetssändning: En tankbil 
lastad med ammoniak hade vält 
i rondellen utanför Mora lasarett 
alldeles intill Bergkarlås och giftig 
gas hade börjat läcka ut! Inslaget 
var hårresande verkligt.
Följden blev att ingen fick gå ut 

eller öppna 
dörrar och 
fönster. Vat-
tenbristen 
gjorde sig 
snabbt påmind 
och en ”sluss” 
konstruerades 
vid entrén. 
Gamla skydds-
masker letades 
fram så att det 
gick att gå ut och 
hämta vatten i 
hinkar från en stor 
tankbil. Allt blir 
mycket krångligare 
och tar längre tid 
när inte bostaden 
fungerar som man 
är van vid.
Redan första kvällen 
var det ganska kyligt 
inomhus och eftersom strömmen 
försvann tidigt, så gick det snart 
inte att spola i toaletterna. Många 
magar kurrade också på grund 
av för lite mat, så grundbehoven 
gjorde sig tydligt påminda vilket 
förstås var meningen.
Några frös ganska mycket i säng-
arna den första natten. Trots det 
var humöret på topp hos både 
deltagare och ledare. Ingen gjorde 
heller något försök att ta sig ut i 
den lockande solen på lördagen, 
när det rådde utegångsförbud på 
grund av en (låtsad) gasläcka i 
närheten. Alla deltog i scenariot 
på bästa sätt. 

KOJBYGGANDE GAV VARMARE BÄDDAR

Deltagarna fick god hjälp av 
Civilförsvarsförbundets ”Unga 
ledare” och självskyddsinstruktö-
rer, så de lyckades både laga mat 
och konstruera varma filtkojor att 

UNG PULS

Emil ”Snurr” Axelsson från Hedemora i 
färd med att koka potatis på trangiakök 
inomhus. Med stengolv och högt i tak 
var brandrisken minimal.

Tommy Pettersson, Hedemora, övar 
hjärt- lungräddning. Hur var det nu? 30 
kompressioner följt av två inblåsningar.
Foto: Paula Muñoz Nyberg

Fejkad gasolycka på årets Camp Home

UNG PULS
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sova i under den kyliga natten. 
En kojbyggartävling resulterade 
i väldigt stabila sängkojor. Ingen 
frös den natten.

På söndagen inträffade en olycka 
(fejkad) utanför skolan. Den hade 
de unga ledarna själva fixat till. En 
personbil hade krockat med en 
cyklist som klämts fast mot huset, 
chauffören slog huvudet i rutan 
och tuppade av, en chockad pas-
sagerare yrade i baksätet och en 
annan låg i kombiluckan, medan 
en stack ut under bilens dragkrok. 
Till det kom en person som ram-
lat ner från en stege från taket, en 
annan som ramlat från en gunga, 
en (docka) med hjärtstopp och 
slutligen två chockade personer 
varav en satt uppe i ett träd och 
yrade.

FANTASI SAKNADES INTE

I år togs nya grepp, ungdomsrådet 
i Dalarna hade fått ta över rodret 
för att leda kursen.
– Fantasi saknades verkligen inte 
hos de unga ledarna. Jag och de 
andra vuxna instruktörerna och 

ledarna var mycket imponerade 
av de unga ledarnas förmåga att 
planera och genomföra lägret 
så suveränt bra. Vi spelade bara 
biroller den här gången, berättar 
Jannike Wåhlberg.
Det är första gången som ungdo-
mar har haft ett så stort inflytande 
på ett riksungdomsläger och det 
visade de verkligen att de fixade.
–  Det känns som om förbundets 
långsiktiga målsättning att skola 
fram unga ledare som får ta över 
ungdomsverksamheten redan är 
på god väg att lyckas! berättar Jan-
nike Wåhlberg.
Hälften av ungdomarna kom från 
Hedemora, Säter, Borlänge, Falun 
och Ludvika, medan övriga kom 
från stora delar av landet. Ungefär 
30 personer deltog, både ungdo-
mar och ledare inräknade.

BRA STÄMNING PÅ LÄGRET

– En sak som är rolig med Civil-
försvarsförbundets ungdomsläger 
är att man får höra så många olika 
dialekter, säger en av de unga le-
darna, Lotta Wåhlberg från Falun.
Förstagångsdeltagaren Emma 
Hansson från Falun och Stock-
holm sa så här om sitt första läger 
i Civilförsvarsförbundets regi.
– Det var jätteroligt - och alla var 
så snälla.
Fler håller nog med om det och 
säkert värmer de orden en och an-
nan ungdomsledares hjärta. �

Text: Ann-Kristin Herrmann, Jannike 
Wåhlberg (även foto)
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En tankbil med gas välte i trakten. 
Gasmasker letades fram och en luftsluss 
fick byggas för att man skulle kunna gå 
ut och in. Foto: Paula Muñoz Nyberg

Räddningstjänsten ryckte ut vid 
”olyckan”. Deltagarna fick också veta 
mer om en ambulans och vad den är 
utrustad med. Foto: Paula Muñoz Nyberg

Jennifer Lundin, Säter, lagar mat på gasolkök tillsammans med Paula Muñoz 

Nyberg, Falun och Emma Larsson, Filipstad.

C0510p6_7.indd   7 2010-05-21   03:54:48



8Civil 5 - 2010

När Christer Lövensjös hjärta stan-
nade under en promenad i Gävle 
gjorde människor i hans omgivning 
allting rätt. De ringde 112, startade 
hjärt- och lungräddning och sprang 
till hälsocentralen och hämtade 
hjälp.
– Utan dem hade jag inte levt i dag, 
säger han.

Det var en solig dag den 17 
mars i år. Strax före lunch begav 

sig Christer Lövensjö, 71, och 
hans särbo Siv Fristedt ut på en 
promenad i Gävle. De gick längs 
med gång- och cykelvägen förbi 
Sätrahemmet när Christer plötsligt 
snubblade. Själv har han inget 
minne av händelsen, men Siv 
Fristedt berättar:

– Han började ge ifrån sig kon-
stiga ljud och tog stöd mot graf-
fi tiväggen. Sedan vek sig benen 

och han föll ihop. Han var helt blå 
i ansiktet. Jag tänkte att ”nu är det 
slut”, säger hon.
Men inom loppet av några 
sekunder kom en kille och räckte 
fram en mobiltelefon till Siv så 
att hon kunde ringa 112. Därpå 
dök en kvinna upp som kastade 
sig ner och påbörjade hjärt- och 
lungräddning.
Hon pressade upprepade gånger 

Hjärtat stannade – då fi ck Christer starthjälp

Förbipasserande ryckte in när Christer Lövensjö fi ck hjärtstopp längs med gång- och cykelvägen förbi Sätrahemmet i Gävle. Distriktssköterskan Camilla 
Christers särbo Siv Fristedt (till vänster) ringde SOS. Foto: Jenny Lundberg, Gävle Nyhetsbyrå
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mot hans bröstkorg. Siv pratade 
med SOS Alarm som noga infor-
merade sig om vad som hände på 
platsen. En ambulans var redan 
på väg. Ytterligare en kvinna som 
passerade ryckte in och gav mun 
mot mun-metoden. Samtidigt 
sprang två ungdomar till hälsocen-
tralen och hämtade hjälp.

HÄMTADE EN HJÄRTSTARTARE

Distriktssköterskan Camilla 
Larsson, som även råkar vara 
hjärt- och lunginstruktör, satt jour 
när de kom inspringande. Hon 

Camilla Larsson kom springande med en hjärtstartare. 

hämtade genast en hjärtstartare, 
en så kallad defi brillator.
När hon såg Christer Lövensjö 
förstod hon att det handlade om 
ett hjärtstopp.
– Jag sa åt alla att hålla sig undan 
och så defi brillerade jag, säger 
hon.
Elstöten fi ck Christers hjärta att 
börja slå igen.
Siv Fristedt minns när ambulan-
sen kom och hon hörde Camilla 
Larsson säga att han spontanan-
dades.
– Den känslan var obeskrivlig!
Först efter två dygn på sjukhuset 
började det gå upp för Christer 
Lövensjö vad som egentligen 
hade hänt. Utan de snabba och 
kunniga insatserna av förbipasse-
rande hade hans liv sannolikt inte 
gått att rädda.

IMPONERAD AV ALLA SOM HJÄLPTE TILL

– Det är fantastiskt att så många 
människor grep in. Själv skulle jag 
nog ha tvekat, säger han.
Han och Siv Fristedt skulle gärna 
vilja komma i kontakt med dem 
som grep in. Just de snabba 
insatserna är livsavgörande när 
en person drabbas av hjärtstopp, 

framhåller Camilla Larsson. Hon 
uppmanar alla att lära sig hjärt- 
och lungräddning och att förnya 
kunskaperna så ofta som möjligt 
eftersom metoderna förändras.

SER FRAM EMOT  ATT FÅ SPELA FIOL IGEN

Christer Lövensjö har nu fått en 
så kallad ICD inopererad. Den 
fungerar som en hjärtstartare med 
inbyggd pacemaker. Om hans 
hjärta stannar igen får han auto-
matiskt en elstöt.

Camilla Larsson påpekar att 
många som överlevt ett hjärtstopp 
kan må mycket dåligt i efterhand 
när insikten kommer att de fått en 
andra chans.

Men Christer Lövensjö säger att 
han mår bra. Han ser fram emot 
våren och att få spela fi ol i Gävle 
Jazzklubb igen.
– Det är bara att gå vidare, säger 
han. �

Text: Maria Carlsson, Gefl e Dagblad

Artiklarna på detta uppslag är tidigare 
publicerade i Gefl e Dagblad, en lokal 
morgontidning i Gästrikland och norra 
Uppland.

Bowlinghall satsade på hjärtstartare
Vid nyår investerade Gävle Bow-
linghall i en hjärtstartare.
– Vem som helst kan använda den, 
en röst talar om hur du ska göra, 
säger Niclas Matikainen som jobbar 
där.

Sedan i slutet av förra året är ett 
nytt nationellt hjärtstartarregister 
under uppbyggnad. Det är ett 
initiativ av Civilförsvarsförbundet 
och Svenska rådet för hjärt- och 
lungräddning.
Hjärtstartare, så kallade defi bril-
latorer, fi nns på alla sjukhus, häl-
socentraler, i ambulanser och hos 
räddningstjänsten. Men därutöver 
fi nns det ytterligare 4 000-5 000 
hjärtstartare som föreningar, före-

tag och privatpersoner köpt in.
Det är dessa som ska synliggöras 
genom det nya registret som byg-
ger på att innehavarna själva, via 
internet, fyller i uppgifter om var 
hjärtstartarna fi nns.

KURS I HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING

Sedan förteckningen kom till har 
730 hjärtstartare registrerats i hela 
Sverige, varav tre i Gästrikland.
En av dem fi nns i receptionen på 
bowlinghallen vid Rådhustorget. 
Där genomgick personalen nyli-
gen en kurs i hjärt- och lungrädd-
ning.
– Det var efter att en av våra 
Fortsättning nästa sida >>
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Försvarsminister Sten Tolgfors fick en snabbgenomgång av FRG i Karlstad av 
tre medlemmar i Civilförsvarsförbundet, Bertil Löfgren, FRG-ansvarig, Marianne 
Johansson samt Lars Blomberg. Text och foto: Anders J Andersson

Försvarsministern gjorde blixtbe-

sök i Karlstad den 3 maj.

Ministern ville informera sig om 
Karlstads krisberedskap inför 
eventuella översvämningar. Mötet 
inleddes på MSB:s kontor i Karl-
stad. Utöver försvarsministern 
deltog bland annat MSB:s överdi-
rektör Nils Svartz, landshövding 

Eva Eriksson, länsrådet Björn 
Sandborg samt Karlstads rädd-
ningschef  Stefan Bergström.
Tre medlemmar i Civilförsvars-
förbundet och tillika engagerade i 
Karlstad FRG berättade om verk-
samheten. På plats från förbundet 
fanns också Anders J Andersson, 
kommunikationsansvarig. �

>> Forts. från föreg. sida 
kunder hade fått hjärtstopp. Då 
var det lyckligtvis en hel grupp 
sjuksköterskor här och spelade 
bowling. En sådan tur har man 
nog inte alla gånger, säger Niclas 
Matikainen.

VEM SOM HELST KAN ANVÄNDA DEN

Hjärtstartaren är konstruerad så 
att vem som helst, oavsett ålder, 
utbildning eller tidigare erfarenhet, 
kan använda den. En röst talar om 
hur man gör. �

Fotnot: Det nationella registret finns på 
www.hjartstartarregistret.se

Text: Maria Carlsson, Gefle Dagblad

10Civil 5 - 2010

Försvarsministern mötte Civilförsvarsförbundet

PLÖTSLIGT HJÄRTSTOPP DRABBAR

10 000  PERSONER  VARJE ÅR

• I Sverige drabbas varje år 
10 000 av plötsligt hjärtstopp. 
Endast tre procent överlever.

• Hjärtats pumpförmåga slutar 
oväntat att fungera. Det är en 
katastrof  för hjärnan som är 
beroende av syresatt blod. För 
att den drabbade ska överleva 
krävs att hjärtrytmen återställs 
inom ett par minuter. Risken 
för död ökar med tio procent 
för varje minut som går.

• Främst drabbas medelålders 
och äldre. Den dominerande 
orsaken är åderförfettnings-
sjukdom. Men även unga samt 
vältränade elitidrottare kan 
drabbas, då ofta på grund av 
ovanliga hjärtsjukdomar.

• Hjärtstopp orsakas inte sällan 
av hjärtinfarkt som innebär att 
en del av hjärtmuskeln drabbas 
av akut syrebrist.

Källa: Hjärt- och lungfonden

Årets krisberedskapskommun 2010
Enskilda, föreningar och distrikt inbjuds härmed att nominera kandidater 

till utmärkelsen Årets krisberedskapskommun.

För att kunna komma ifråga för utmärkelsen fordras att

• kommunen har en aktuell risk- och sårbarhetsanalys

• kommunen har en person som på minst halvtid uttalat arbetar med 
beredskaps- och säkerhetsfrågor avseende kommunen som geografisk enhet 
(beredskapssamordnare eller jämförbar funktion)

• kommunen har ett åtgärdsprogram för hur beredskapen inför kriser som 
drabbar den lokala miljön ska förbättras

• kommunen har en planering för hur enskilda människors och frivilliga 
organisationer ska tas tillvara före, under och efter en kris bland annat genom 
att använda sig av frivilliga resursgrupper (FRG)

• kommunen därutöver har vidtagit andra åtgärder för att öka beredskapen 
inför kriser

Nomineringen ska innehålla information om vem som är nominerad, vem som 
nominerat, motivering till nomineringen samt datum plus namn och kontaktupp-
gifter för den som skickar in nomineringen.
Nomineringen till Årets krisberedskapskommun 2010 ska mejlas till info@civil.se 
eller skickas till Civilförsvarsförbundet, Box 2034, 169 02 Solna. Nomineringen 
ska ha kommit in till kansliet senast den 31/8 2010.
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När kronprinsessan Victoria efter 
vigseln färdas längs kortegevägen 
med sin make, prins Daniel, är det 
mest militärer hon kommer att 
se. Civilförsvarsförbundets insats 
märks främst bland allmänhet som 
gett sig ut i kungliga huvudstaden 
för att fira bröllopsdagen.

Militärer från hela landet kommer 
att bilda häck längs kronprinsess-
parets kortegeväg efter vigseln.
Det är många uniformsklädda 
män och kvinnor som bröllopspa-
ret kommer att få se.
Lite mer i bakgrunden kommer 
Civilförsvarsförbundets frivilliga 
att finnas. Där kommer de att 
göra en insats för allmänheten 
som kommit till Stockholm för att 
delta i bröllopsfirandet.

ÅTTA HITTA VILSETÄLT

Med tanke på att många barn är 
ute med sina anhöriga anordnas 
åtta Hitta Vilse-tält. Där kommer 
barn att tas om hand i väntan på 
att de anhöriga dyker upp. Ett 
nära samarbete sker med polisen 
för att underlätta återföreningen 
och för att hålla hög säkerhet.
I Hitta Vilse-tälten blir barnen väl 
omhändertagna och sagor och 
leksaker ska hjälpa dem att hålla 
tårarna bort i väntan på föräldrar 
eller andra anhöriga.

ÅTTA INFORMATIONSTÄLT

Många tillresta väntas till Stock-
holm. Både från andra trakter av 
Sverige men också från utlandet. 
Nu är det ingen turisbyråservice 
som kommer att erbjudas men de 
mest grundläggande frågorna ska 
nog kunna få sina svar.
Det kan handla om var närmaste 

t-banestation ligger, var närmaste 
toalett finns utplacerad eller korte-
gevägens rutt.

FEM HJÄRTSTARTARTEAM

Även när det är en dag att fira kan 
saker inträffa. Ett hjärtstopp kan 
komma plötsligt. Med mycket folk 
i rörelse tar det extra lång tid att få 
fram ambulans och sjukvårdare.
Därför kommer Civilförsvarsför-
bundet att ha fem ambulerande 
hjärtstartarteam i rörelse som 
snabbt kan hjälpa till om någon 
drabbas.
Alla Hitta Vilse- och informa-
tionstält samt hjärtstartarteamen 

kommer att vara utrustade med 
druvsocker och första förband. 
Tälten kommer även att ha vatten 
och bananer. Den extra servicen 
finns för att hjälpa bland annat 
personer med diabetes som råkar 
ut för insulinkänning.

Internt fortskrider nu allt förbe-
redelsearbete. Alla tältchefer har 
haft sambandsmöte på kansliet 
och utbildning av alla frivilliga tar 
nu vid.

I mängden bland alla militärer blir 
vi få. Men vi kommer inte att stå 
utan i stället bistå allmänheten. � 

Text: Anders J Andersson 

Civil 6 - 2010 kommer 9 juli
• Bröllopsspecial med bevakning av Civilförsvarsförbundets insats vid årets stora tilldragelse
• Intervju med generaldirektör Helena Lindberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

160 civila från förbundet och 6500 militärer

Kronprinsessan Victoria är sedan 2007 Civilförsvarsförbundets kungliga beskyddare. 
Genom insatsen vill förbundet visa sin tacksamhet för hennes engagemang 
och intresse för förbundets verksamhet runt om i Sverige. Den 19 juni gifter 
kronprinsessan sig med Daniel Westling, bördig från Ockelbo och Örebro. 
Kronprinsessan Victoria och prins Daniel kommer senare att flytta in på Haga slott i 
Solna, strax norr om Stockholm. Där har även kungen som liten pojke bott med sin 
familj.  Foto: Paul Hansen/Kungliga hovstaterna
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UNG PULSFÖRBUNDSNYTT

Svara på frågorna och var med om utlottningen av en liten visselpipa med inbyggd kompass (om du vill se hur den ser ut gå in 
på www.civil.se -> butiken -> säkerhetsprylar). Du som är med och tävlar får vara upp till tio år. Skicka in svaren plus ditt namn, 
ålder och din adress till red@civil.se Senast den 15 juni måste vi ha ditt svar. Bland de som svarat rätt lottar vi ut tio visselpipor.

AVTAL MED POLISEN I DALARNA

Polismyndigheten i Dalarna och 
Civilförsvarsförbundet Dalarna 
slöt i februari en överenskommel-
se om frivilliga resursgrupper.
Kommenderingschef  eller 
räddningsledare hos polisen kan 
kalla in FRG vid behov. FRG kan 
användas för eftersök och som 
stabsstöd till yttre ledning.
Medlemmarna i FRG i Dalarna 
utbildas i MSO, som är en form 
av ledning och metodik vid efter-
sök. MSO togs till Sverige från 
Nordamerika av Civilförsvars-
förbundet och är idag vedertaget 
inom polisen i Sverige. � 

ÖVERENSKOMMELSEN UNDERTECKNAD

Som första idéburna organisation 
har Civilförsvarsförbundet anslutit 
sig till överenskommelsen mellan 
regeringen, idéburna organisatio-
ner inom integrationsområdet och 
Sveriges Kommuner och Lands-
ting, SKL.

Civilförsvarsförbundet har deltagit 
i hela den process som lett fram 
till överenskommelsen. Förbundet 
har viktiga motiv för sitt engage-
mang för inkludering i samhället.

– För det första är utanförskapet 
ett allvarligt hot mot demokratin. 
För det andra behövs det ett brett 

engagemang bland samhällets 
aktörer, inte minst bland med-
borgarna själva, för att samhället 
ska bli så säkert och tryggt som 
möjligt, säger Anders M. Johans-
son, generalsekreterare.

Under 2009 deltog 9 540 personer 
med utländsk bakgrund i Civilför-
svarsförbundets självskyddskurs 
”Säkerhet till vardags och vid kris” 
och vår förberedande information  
om hushållens behov av bered-
skap för elavbrott. �

TIPS INFÖR SOMMAREN FINNS PÅ...

www.civil.se -> Tips och råd. � 
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FÖRENINGARNAS DAG I HALLSTAHAMMAR

Lördagen den 23 januari anordna-
des Föreningarnas dag i Hallsta-
hammar i Västmanland.
Cirka 60 föreningar deltog under 
dagen. Civilförsvarsförbundet 
Hallstahammar fanns naturligtvis 
på plats.

Medlemmarna på plats berättade 
om verksamheten, visade hjärt-
startare, rekryterade medlemmar 
och informerade om frivilliga 
resursgrupper, FRG.

Besökarna fick också informa-
tion om hur man klarar ett längre 
elavbrott och visade olika kokkärl, 
samt värme- och ljuskällor.
Civilförsvarsförbundet Hallsta-
hammar fick ett 20-tal nya med-
lemmar och många visade stort 
intresse för självskyddskurserna. �

Text: Hans-Åke Johansen
Malin Dreifaldt, verksamhetsledare och instruktör, demonstrerar HLR för några 
intresserade besökare. Foto: Ulf Fred Mårtenström

SVERIGE RUNT

KURS UTÖVER DET VANLIGA

I början av maj hölls en kriskom-
munikationskurs i Örnsköldsvik.
Deltagarna kom från Värmland, 
Västernorrland och Jämtland.
Kursen är utöver det vanliga 
eftersom den bygger på att kunna 
hantera kriser med ett leende på 
läpparna.
Genom olika scenarier byggdes 
kunskapen upp till att hantera 
människor i kris.
Bakgrunderna på deltagarna 
var väldigt varierande. Att ha en 
blandning av museiintendent, mu-
seiarbetare, it-tekniker, svetsare, 
sjuksystrar, trädgårdsmästare, tra-
fikinformatör och lastbilschaufför 
byggde upp gruppen till att verkli-
gen göra scenarierna verkliga, alla 
kunde bidra med sin erfarenhet. �

Text: Gretel Bill

Cirka 30 barn och 15 vuxna (från Bor-trakten i Södra Värnamo) ägnade en 
regnig lördag i maj åt att bygga koja och lära sig mer om Hitta Vilse. Det var 
gympaledaren Helena Agerhag som hade hört talas om barnsäkerhetskonceptet 
Hitta Vilse. Helena tog kontakt med Civilförsvarsförbundet. Resultatet blev att 
Hitta Vilse fick vara temat för gruppens gympaavslutning. Instruktörer var Tommy 
Torbe, Huskvarna, Anna Franzén, Jönköping och Peter Wulff från Gnosjö (gick 
instruktörsutbildningen i år). Trots vädret var det ingen som frös eller klagade utan 
alla tyckte det var kul. Text: Claes Göran Ekhall. Foto: Peter Wulff.
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Else-Marie Lindgren är inte bara 
riksdagsledamot utan även med-
lem i Civilförsvarsförbundet. Förra 
året kämpade hon för det obundna 
organisationsstödet.

Jag kvitterar ut min besöksbricka 
hos vakten i riksdagens entré. När 
Else-Marie Lindgren kommer så 
bestämmer vi att ta bilderna först 
eftersom vi har begränsat med tid.
Vi tar några bilder utanför riksda-
gen och drar oss längre och längre 
bort mot Rosenbad för att få 
Riksdagen i bakgrunden.
När bilderna är klara blir det en 
parkbänk utanför statsministerns 
kontor som blir platsen för inter-
vjun. En solig dag efter en lång 
vinter är det mer lockande än en 
kaffe inne i riksdagshuset.
Under intervjun ser vi så små-
ningom först EU-minister Birgitta 
Ohlsson, som även hon sitter i 
Rosenbad, och senare statminister 
Fredrik Reinfeldt komma tillbaka 
till kontoret.

ETT POLITISKT HANTVERK

Civils läsare blev bekanta med 
Else-Marie Lindgren i nummer 10 
förra året. Det var efter att hon 
lagt ned ett stort arbete för att 
säkra det obundna organisations-
stödet åt de idéburna organisatio-
nerna.
Efter, som hon själv kallade det 
då, ett vanligt politiskt hantverk 
lyckades Else-Marie Lindgren få 
till en skrivning om att pengarna 
ska öronmärkas för de idéburna 
organisationerna.
Tidigare har anslaget varit en 
särskild post i statsbudgeten. Men 
efter riksdagens beslut ingår det 
nu i några myndigheters budget 
precis som med andra anslag.
Så här sa hon då om resultatet 
av sitt arbete: ”Jag var noga med 
att man från regeringen årligen 

återkommer med en redovisning 
av hur den fortsatta omfattningen 
och inriktningen av organisations-
stödet utvecklas. I utskottet skri-
ver vi också att myndigheternas 
möjligheter att använda pengar 
för frivilligorganisationer, som ti-
digare öronmärkts genom särskilt 
anslag i statsbudgeten, ska omges 
med restriktioner.”

ANSLAGEN SKA VARA FREDADE

Med andra ord ska myndigheterna 
inte själva, i dåliga tider, kunna 
börja plocka från de idéburna 
organisationernas budgeterade 
anslag för att finansiera sin egen 
verksamhet.
Else-Marie Lindgren är riksdagsle-
damot för kristdemokraterna, KD. 
Hon är en del av den majoritet 
regeringen har i riksdagen, den 
första majoritetsregeringen i Sve-
rige på 25 år.
De fyra regeringspartierna har 
byggt upp ett samordningskansli 
dit alla frågor tas innan beslut 
fattas i regeringen och eventuella 
propositioner, som regeringens 
förslag kallas, skickas till riksdagen 
för behandling och beslut.
När Else-Marie Lindgren bestäm-
de sig för att verka för en skarpare 
skrivning av reglerna kring det 
obundna organisationsstödet 
gällde det därför att förankra 
förslaget i god tid.

LÄNGRE BESLUTSVÄG I RIKSDAGEN

Ett rådgörande med riksdagskolle-
gor kan vara en väg att först bolla 
en idé. I nästa steg ska förslaget 
godkännas av riksdagsgruppen. 
Men det ska också godkännas av 
departementet och samordnings-
kansliet. Till slut krävs det ett 
regeringsbeslut innan frågan ham-
nar i riksdagens utskott och senare 
för avgörande i kammaren.
Hon jämför med sitt tidigare upp-

drag som kommunalråd i Borås. 
Den kommunala processen är 
mycket snabbare.

VIKTIGT ATT VARA UTE OCH LYSSNA

– I det politiska hantverket i 
riksdagen behöver man förankra 
en idé i ett väldigt tidigt skede. Nu 
i regeringsställning är det ännu 
viktigare att i tid lansera förslag 
och relevanta argument, säger 
Else-Marie Lindgren.
Förtroendeuppdraget som riks-
dagsledamot kräver alltså god 
förmåga att argumentera för sin 
sak.
– Det är spännande i riksdagen 
även om inte alla dagar är ljusblå. 
Det är mycket arbete, läsande, 
funderande och ställningstagande.
Hon ser själv sitt uppdrag som ett 
förtroende från medborgarna i 
Sjuhärad.
– De har röstat in mig och därför 
är det viktigt att vara ute i verkli-
genheten och lyssna. Det betyder 
inte att jag alltid följer förslagen. �

Text: Anders J Andersson

Förtroendeuppdrag med makt att påverka

ELSEMARIE LINDGREN

• Född 1949
• Riksdagsledamot för krist-
demokraterna (KD)
• Valkrets Västra Götalands 
läns södra, plats 230
• Invald i riksdagen 2002.
• Andra mandatperioden. 
Kandiderar för en tredje.
• Ledamot i försvarsutskot-
tet, suppleant i utrikesutskot-
tet, suppleant i Nordiska rå-
dets svenska delegation samt 
suppleant i EU-nämnden.
• Medlem i Civilförsvarsför-
bundet sedan 1997.
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Else-Marie Lindgren mitt i centrum av 
Sveriges politiska system: Rosenbad 
med statsministerns kontor till 
vänster och Sveriges Riksdag till 
höger. Foto: Anders J Andersson
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Utbildningar 2010

Mer information om utbildningarna och hur du anmäler
dig fi nns på webben, www.civil.se

Kriskommunikation      
Datum    Ort    Anmälan senast 
17 – 19 september  Malmö    13 augusti
15 – 17 oktober   Umeå    3 september
20 – 22 oktober   Göteborg   10 september
12 – 14 november   Södertälje   1 oktober

Ungdomsverksamhet - läger
29 juli – 1 augusti   Sommarläger, Villingsberg  15 juni
30 oktober – 2 november  Camp Lost, Sandviken  17 september
      

Grundutbildning av FRG-ansvariga      
18 – 20 oktober   Halmstad   3 september
      

Fortbildning av FRG-ansvariga      
24 – 25 september  Umeå    13 augusti
8 – 9 oktober   Stockholm   27 augusti
19 – 20 november   Malmö    8 oktober

Grundutbildning av FRG-ledare      
6 – 8 september   Södertälje   15 juni OBS! 
29 – 31 oktober   Umeå    17 september

ParaplyAKTUELLT 
I 

BUTIKEN

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

50 kr 

Nu har du chansen att bli ägare till ett 
paraply med Civilförsvarsförbundets 
logga på. Efter en lång vinter kan vi nu 
se fram emot vårens och sommarens 
regn. Gardera dig och investera i ett 
nytt fi nt paraply. Just nu till kampanjpri-
set 50 kr (normalt 75 kr).
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