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Skogsbränderna juli 2018
1 Sammanfattning
Efter en extremt varm och torr vår och sommar startade vecka 28 ett flertal större
skogsbränder i Jämtlands län. Dessa rasade som värst under vecka 28 och 29 i
främst Ragunda, Bräcke och Härjedalens kommun. Under helgen vecka 30
avslutade räddningstjänsterna i länet sin insats i bränderna och de återgick till
normal beredskap. Bränder kom att innebära en stor påfrestning på länet framför
allt för kommunernas räddningstjänst, Länsstyrelsen, Polisen, Hemvärnet samt
flertalet ideella organisationer. Region Jämtland Härjedalens verksamheter
påverkades inte i någon större utsträckning av bränderna men organisationen fanns
med som en aktör under hela händelsen.

1.1 Syfte
Syftet med denna rapport är:
•
•

att sammanfatta Region Jämtland Härjedalen vidtagna åtgärder samt
fattade beslut under händelsen med bränderna.
att dra lärdom av händelsen så att Region Jämtland Härjedalen har en högre
beredskap för en händelse som denna eller liknande händelser.

1.2 Upplägg
Rapporteringen av händelseförloppet för Region Jämtland Härjedalen kommer att
ske i kronologisk ordning och avsluts med slutsatser, lärdomar och
rekommendationer.

2 Händelseförlopp
Redovisningen nedan är en kronologisk sammanfattning av händelseförloppet.
TIDSNR
(D.T.M.)
151300

HÄNDELSE

ÅTGÄRD

TiB informeras av
KBA att ett flertal
större skogsbränder
pågår i Jämtlands län
och att
Räddningstjänsten
Jämtland gått upp i
stabsläge.

TiB följer läget.

BESLUT
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160800161400

171300

180809

181000

Under fm inkommer
frågor från
Primärvården
angående läget. Vid
regionalt
samverkansmöte med
Länsstyrelsen tas
händelsen upp och
TiB medverkar vid
Räddningstjänstens
stabsorientering.
Största bränderna i
Ragunda och
Härjedalens kommun.
Samverkansmöte
med Länsstyrelsen
med fler aktörer.
Brandläget värre
under kvällen och
natten. Diskussion
förs om att förbereda
evakuering av
Lillhärdal.
Stabsorientering 1.
Medverkar gör:
Stabschef,
TiB/Sjukvårdsledare,
MA, Kommunikation,
insats/tf. chef akm,
dokumentation, bitr.
chef PV samt chef
ambulansen.
Läget: Rökigt i Sveg.
Har några få
andningspåverkade.
Lugnt i
Hammarstrand.
Ambulans och akuten
normal verksamhet.
Inga brandrelaterade
skador.

TiB sammankallar till
ett möte kl. 14 där
biträd. chef PV,
kommunikatör, tf.
chef AKM, chef
ambulans och
beredskapschef
deltar.

Information till tf
Regiondirektör samt
medicinskt
ansvarig. Fortsatt
normalt läge i RJH.
Kommunikation
lägger ut info om
rök och rökskador.

TiB deltar och
erbjuder stabstöd till
Räddningstjänsten.
TiB sammankallar
Regional Krisledning.

HC Sveg gått upp i
stabsläge. HC
Hammarstrand
avbokar patienter
för att kunna ta
emot ev.
brandrelaterade
skador.

Stabsläge RJH.
Stabsorientering
varje dag kl. 10 i
akm konferensrum.
Medverka på
Härjedalens
krisledningsnämnd
lokalt med person
från PV och
regionalt med TiB.
Extra syrgas
beställs inte.
Avvakta med att ta
med PKL i staben.
Kommunikation
uppdatera info på
in- och utsidan. TiB
deltar på
samverkansmöten
och är
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191000

Stabsorientering 2.
Primärvården
fungerar som
normalt. Inga IVPAlarm kan utföras pga
att Räddningstjänsten
är upptagen med
bränderna.

201000

Stabsorientering 3.
Kontakt tagen med
Länstrafiken för att
erbjuda bussar vid
ev. evakuering.
Centrala buss kan
vara behjälplig 4
timmar 35 bussar
1700 platser och ta
fram fler om så
krävs. Fortsatt lugnt
i PV. RJH PKL
informerad om
händelsen.

231000

Stabsorientering 4.
Lugn helg PV, akm
och ambulans.
Normal verksamhet.

Diskussion om
IVPA. PV gör
jourlistor över
helgen. Finns
möjlighet att öppna
HC i Sveg och
Hammarstrand i
helgen. Information
och
minnesanteckningar
läggs i mapp i
Teams Region
krisledning.

kontaktperson för
RJH.
Igen åtgärd pga.
brist på IVPAresurser.

Stabsläge kvarstår.
Inga möten i
helgen. Nytt möte
måndag kl. 10

Kommunikation
uppdaterar
informationen på
in- och utsidan efter
de dagliga
samverkansmötena.
Fortsatt stabsläge.
Möte måndag,
onsdag och fredag
denna vecka. Vanlig
verksamhet men
HC Sveg och
Hammarstrand
beredda på att hålla
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öppet längre eller
öppna upp på
jourtid.
231539

Inkommer önskemål
från Länsstyrelsen att
låna kommunikatör
samt RAKELadministratör.

251000

Stabsorientering 5.
Fortsatt stabsläge HC
Hammarstrand och
Sveg. Fortsatt lugnt.
Stabsorientering 6.
Fortsatt lugnt.
Nedtrappning.

271000

301000

301300

Stabsorientering 7.
Räddningstjänsten
har inget
släckningsarbete på
någon brand i länet
sedan söndag.
TiB deltar på det sista
samverkansmötet
med Länsstyrelsen.

Kommunikatör
stöttar 25/7-26/7.
Rakeladministratör
stöttar 24/7-25/7.
Bryter sin
semester.
Länsstyrelsen står
för kostnaderna.

Kommunikation
lägger ut
information om
avslutat stabsläge
på in- och utsidan.

HC Hammarstrand
normal verksamhet.
HC Sveg fortsatt
stabsläge.
Fortsatt stabsläge
över helgen. Nästa
möte måndag 30/7.
HC Sveg återgår till
normal verksamhet.
Stabsläget avslutas
och RJH återgår till
normal verksamhet.

3 Slutsatser, lärdomar och rekommendationer
3.1 Slutsatser
Händelsen medförde låg påverkan på normal verksamhet för Region Jämtland
Härjedalen. Skadeutfall var mycket lågt och de få skadade som fanns
omhändertogs i princip alla av primärvården. Region Jämtland Härjedalen fick
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endast fåtalet förfrågningar från andra organisationer om stöd och hjälp och ingen
av dessa förfrågningar gällde hälso- och sjukvård eller kollektivtrafik.

3.2 Lärdomar och rekommendationer
Regional nivå
•
•

•
•
•
•

Särskild sjukvårdsledning, stabsläge, inrättades tidigt i förloppet.
Det är lätt att dras med i början av en sådan här händelse eftersom alla vill
hjälpa till. Försök vidmakthålla normal verksamhet så länge det är möjligt
för att kunna vara uthålliga.
Om sjukvården inte är ansatt av händelsen, erbjud hjälp t.ex. stabstöd.
Informera patienter och medborgare om inhalation av rök och rökskador.
Inventera inhalationsläkemedel på apotek i länet. Flera patienter hörde av
sig om utgångna recept på inhalationsläkemedel.
Inventera transportresurser inom kollektivtrafiken vilket kan vara till hjälp
vid en eventuell evakuering av boende i brandområdet.

Lokal nivå (Primärvård)
•
•
•

•

•

Mycket fungerade väl.
Stabsläget för regional krisledning innebar en organisation för snabba beslut
och möjlighet att flytta resurser vid behov.
Att organisera sig för att kunna starta ett krisarbete utanför ordinarie
arbetstid utan att gå i drift. Saknas vana att ligga i stabsläge och bara vänta
på att agera.
Saknades en tydlig koppling är mellan PKL, psykologisk katastrofledning,
och primärvårdens PSE, psykosociala enhet. PKLs ansvarsområdet gäller
både sjukhuset och primärvården.
Förtydliga åtgärdskort för PSE.
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