INBJUDAN TILL SEMINARIE
Vad gör man om en medarbetare omkommer i tjänsten?
Fyra tragiska händelser under 2013-2016, där räddningspersonal omkommit under
skadeplatsarbetet, har mycket gemensamt. Samtidigt var varje händelse unik när det gällde
förutsättningarna att hantera dem. På detta seminarie kommer du få en unik redogörelse från de
drabbade räddningstjänsterna om varje händelse, men även inblick i hur de hanterade kris- och
sorgearbetet efteråt.

PROGRAM
9.30

Fika står framdukat

10.00

Under utryckning kör en brandbil av vägen utanför Mellerud. En deltidsbrandman omkommer i
olyckan. Hur hanterades denna händelse, och vilka särskilda utmaningar finns det när detta
drabbar en liten ort? En berättelse om sorg och bestörtning men även skam och
skuldbeläggelse.
Åke Berntsson, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

11.15

En trafikant respekterar inte avspärrningar i samband räddningstjänstens arbete vid
trafikolycka. Föraren kör på en brandman, som sedan avlider. Hur påverkades
räddningstjänsten av att det redan inträffat två dödsolyckor med räddningspersonal detta år?
Lars Bjurström, Räddningstjänsten Mitt-Bohuslän

12.00

Lunch

13.00

En brandman träffas av en vajer till ett vajerräcke och skadas svårt. Brandmannen avlider sedan
på sjukhuset. En omfattande polisutredning startar. En berättelse om att hantera sorg och
bestörtning parallellt med brottsutredning.
Jonathan Sjöberg och Mariette Jeppson, Räddningstjänsten Skåne Nordväst

14.00

Den första dödsolyckan 2016 drabbade brandkåren Attunda, där en brandman omkom en mörk
februarimorgon. Händelsen berörde inte bara räddningstjänstsverige utan hela samhället. Hur
hanterar man sin egen sorg när den också blir andras?
Sten Andersson, Brandkåren Attunda.

15.15

Vad kan de fyra räddningstjänsterna lära oss andra om att hantera sorgen i att en medarbetare
omkommer?

16.00

Avslutning

Seminariet kommer äga rum den 6 november mellan kl 10-16 på Gårda Brandstation i Göteborg.
Anmäl dig till anna.carlin@rsyd.se och ange om du har behov av särskild kost samt fakturaadress.
Kostnaden för seminariet är 1050 kronor exklusive moms. Anmälan är bindande efter sista
anmälningsdag 15 oktober. Vid frågor, kontakta Anna Carlin på 046-540 46 74.
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