
Till samtliga räddningstjänster inom RäddsamVG, andra räddningstjänster samt andra 
berörda aktörer vid oljeutsläpp.

Återtagande av förmåga att hantera större oljepåslag är av största vikt för räddningstjänster 
och kommuner i Sverige. En omfattande utbildningssatsning inom oljeskydd pågår i vår region 
Västra Götaland. 

Syfte: Utbildningen syftar till att under två dagar i följd ge kursdeltagarna kompetens för att 
kunna agera i en analysfunktion och utgöra ledningsstöd för en operativ stab vid ett
oljeutsläpp. 

Kursinnehåll: 

•Fördjupad tolkning av inventeringsprotokoll 

•Fördjupad tolkning av data från digitala beslutsstöd såsom GIS, Osprey, Digital MiljöAtlas

•Ta fram spridningsprognoser i mark och vatten samt förslag till beslut utifrån dessa 
•Stabsmetodik

•Hantering av massmedia

•Kunskap om samverkande aktörers ansvarsområden, förmågor och ledningsstruktur vid 
omfattande oljeutsläpp i havet, på land eller i vattendrag.

Arrangör: IVL:s Oljeskadegrupp i samarbete med SSPA Sweden AB och RäddsamVG. 

För genomförd kurs utfärdas diplom. 

Var: Gårda Brandstation Göteborg, Åvägen 2 dag 1. Färjenäs RSG:s övningsfält dag 2. 

När: 2022-11-15- 2022-11-16

Tid: kl. 09.00-16.00 båda dagarna. Incheckning 08.50

Sista anmälningsdag: 1 november 2022

Kostnad: 18000kr/person fika och lunch ingår

Anmälan: Via mail till RäddsamVG samordnaren Anna Sahlberg. 

anna.sahlberg@rsgbg.se
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Program Dag 1: Min roll som expertstöd i ledningsgrupp

09.00-9.20 Introduktion, syfte och mål samt förväntningar med Dag 1

09.20-10.00 Diskussion: vad förväntas av dig som expertstöd i en operativ ledningsgrupp?

10.00-10.10 Rast

10.10-10.50 Samverkande aktörers ansvarsområden, förmågor och ledningsstruktur vid 
påfrestande händelser 

10.50-11.30 Stabsmetodik – erfarenheter från operationer, organisation, stabsprocesser, 
rapportering.

11.30-12.15 Lunch

12.15-12.55 Hantera massmedia – erfarenheter, strategi, kommunikation och teknik

12.55-13.35 Praktisk intervjuteknik – hur beter jag mig och hur uttrycker jag mig? 
Filminspelning, analys och feedback.

13.35-14.00 Fika

14.00-15.10 Rollspel: Table top-övning med experter i ledningen – Hur fungerar jag som expert i 
staben. Olika ”stress-nivåer” testas.

15.10-15.30 Uppföljning rollspel. Vad gick bra – vad kan förbättras?

15.30-16.00 Sammanfattning och erfarenhetsåterföring Dag 1 

Program Dag 2: Verktygen som du ska kunna som expert

09.00-11.30 Hur använder jag resultaten från inventeringarna och kartor/foto? Genomgång och 

analys av metodik, samt prova på med:

- fördjupad tolkning av inventeringsprotokoll

- fördjupad tolkning av data från digitala beslutsstöd såsom GIS, Osprey

11.30-12.30 Lunch i fält

12.30-15.30 Genomgång av metodik för spridningsprognoser i mark och vatten och övning med 

denna. Tolkning och skriva beslut baserat på resultaten.

15.30-16.00 Sammanfattning och erfarenhetsåterföring Dag 2.


