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Flygvapenfrivilligas (FVRF) handlingsplan vid olycka –
skada – tillbud.
FVRF Riksförbundsstyrelse har beslutat att bifogad handlingsplan kan ligga till grund för
tillämpning vid olycka-skada och tillbud.
Stockholm 2021-11-25

Lennart Thomsen
Generalsekreterare FVRF
Sändlista
Flygvapenregion Syd
Flygvapenregion Väst
Flygvapenregion Öst
Flygvapenregion Mitt
Flygvapenregion Nord
Markförsvarsförbundet
FVRF kansli
FV Frivilligavdelning
Som orientering
FVRF Riksförbundsstyrelse
HKV-PROD-FPE-UTB-GEN FRIV
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FVRF handlingsplan olycka, skada och tillbud.
Innehållsförteckning:
Allmänt
Åtgärdskalender
Krishantering
FVRF kansli kontaktpersoner samt krisledningsgrupp
FVR respektive MfFb kontaktpersoner och krisledningsgrupper
Allmänt
Handlingsplanen gäller för all FVRF verksamhet.
Handlingsplanen är FVRF grunddokument rörande Olycka, Skada och Tillbud.
I planen finns uppgifter och information om åtgärder för ett snabbt och strukturerat agerande.
FVRF kansli i Stockholm är ansvarigt för att planen är uppdaterad och distribuerad enligt
sändlista. Därutöver ankommer det på den som planerar och genomför FVRF verksamhet att
göra handlingsplanen tillgänglig och känd.
Handlingsplanen skall – då verksamheten genomförs på uppdrag av Försvarsmakten och med
stöd av deras resurser – utgöra ett komplement till då/där gällande bestämmelser/handlingsplan
(motsv).
Åtgärdskalender
1) RÄDDA – LARMA – SLÄCK
Lokala rutiner för larmning ska vara kända och tillämpas.
2) Avbryt verksamheten och utrym utbildningsplatsen. Räkna in kursdeltagare på tidigare
anvisad plats efter utrymning. Beakta särskilt hantering av vapen och ammunition.
3) Efter att vidtagit omedelbara åtgärder och skapat en första bild av händelsen, informera:
- överordnad chef ; kurschef, bitr skolchef och skolchef
- stödjande förband ; stabschef alt VB och informationschef samt aktuellt stödjande
förband, FVRF kansli ; generalsekreterare alt utbildningschef
- vid ungdomsutbildning; ordförande för den FVR varinom verksamheten sker
Överenskom med den som informeras om fortsatt information; till vem och av vem.
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4) Hänvisa ev media till stödjande förbands informationschef. Krävs kontakt med företrädare för
den drabbade verksamheten ska det förmedlas av informationschefen och i första hand vara
skolchef och/eller biträdande skolchef
5) Vid svår olycka/dödsfall meddelas anhörig av stödjande förbands utsedda befattningshavare
alternativt – efter samråd mellan berörda - av ordförande i aktuell FVR. Meddelandet ska ske
genom personligt möte Samverkan med präst, ev polis, ska övervägas.
6) Bedöm tillsammans med de som leder ev krisledning, skolledning och FVRF centralt om
utbildningen/verksamheten ska fortsätta eller avbrytas.
7) Sänd inte hem elever/deltagare förrän närmast anhöriga till döda och allvarigt skadade är
underrättade samt att vårdnadshavare till ungdomar som ej är myndiga, är informerade.
8) Var behjälplig med transporter och vid behov ordna besök för anhöriga på sjukhus mm.
9) Fortsätt telefonpassning på plats om skolledning/FVRF bedömer detta nödvändigt.
10) Samla in fakta och förbered ifyllande av skaderapport och övriga blanketter.
11) Överväg/inhämta information om/hur länge krishantering behövs efter händelsen.
12) Följ upp skadade och håll kontakt med anhöriga. Fortsätt samverkan med övriga i
verksamheten, skolledning/stödjande förband/FVRF m.fl.
13) Rapportera till berörda, fyll i och sänd in underlag för försäkringar, Kungafonden mm.
Ta kontakt med FVRF kansli vad gäller blanketter, rutiner mm.
14) Informationstjänst; hänvisa alltid till Flygvapenfrivilligas kontaktpersoner, tillika
informationsansvariga, alternativt till förbandets informationsofficer via förbandets växel.
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Krishantering
Krishantering initieras och beslutas i samråd mellan stödjande förband och FVRF kansli.
FVRF resurser för krisledning utgår från FVRF kansli, resp FVR och MfFb.
Krisstöd tillhandahålls genom stödjande förband.
FVRF kansli kontaktpersoner samt krisledningsgrupp
Generalsekreterare Lennart Thomsen
Tfn: 0702-962300
Utbildningschef Rickard Törnstråle
Tfn: 0732-344681
Kanslihandläggare Anna Blomlöf
Tfn: 0702-92 58 24

Utbildningshandläggare Tord Wallin
Tfn: 076-135 76 31
FVR respektive MfFb kontaktpersoner och krisledningsgrupper.
Krisledningsgrupp ska organiseras vid
FVR Syd
FVR Väst
FVR Öst
FVR Mitt
FVR Nord
MfFb
Krisledningsgrupp bör minst omfatta:
Gruppchef, Styrelseordförande
Gruppmedlem, Sekreteraren
Gruppmedlem, Ungdomsansvarig
Gruppmedlem, Kanslichefen
Kontaktuppgifter till resp region och förbund finns på FVRF hemsida: www.fvrf.se under
KONTAKT

