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FiP – Ett kostnadseffektivt 
hjälpmedel för ett likvärdigt 

skydd mot olyckor? 
 

En analys av Gästrike Räddningstjänsts 
satsning på FiP – Första insatsperson 

 
 
Att nyttja befintliga resurser inom räddningstjänsten på det 
mest effektiva sättet är en nödvändighet för att nå 
intentionerna i lagen om skydd mot olyckor om färre skadade 
och färre döda. Syftet med FiP är att erbjuda samhället 
snabbare och bättre hjälp vid olyckor. Denna analys gör en 
djupdykning i begreppet FiP och reder ut vilka samhällsvinster 
som verksamheten medför i förhållande till dess kostnader.  
 
Syftet med analysen var att analysera och utvärdera Gästrike 
Räddningstjänsts satsning på FiP. Förbundets vision vid start var att 
erbjuda samhället 3,5 minuter snabbare hjälp. Grunden till arbetet var 
dessa tre frågeställningar: 
 
• Hur mycket tid tjänas med FiP? 
• Vilken insatstyp genererar den största samhällsekonomiska 

vinsten?  
• Vad anser personalen om konceptet? 

 
FiP blir allt vanligare i Sverige och därför finns ett behov att analysera 
verksamhetens och dess vinster mer noggrant. Uppnår man det man 
strävar efter? Från förbundets insatsrapporter inhämtades tidskillnader 
mellan FiP och nästkommande enhet för att beräkna hur mycket tid 
som tjänas. I och med införandet av FiP ändras också traditionella 
arbetsmetoder och personalstrukturer. Styrkans storlek ändras och 
befälsrollen placeras utanför släckbilen. Därför gjordes en 
intervjuundersökning för att ta reda på personalens egen uppfattning.  
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Presentation 
Arbetet kommer att presenteras 
vid ett seminarium 18/10 -2011. 
Den slutliga rapporten kommer 
att finnas fritt tillgänglig via 
Brandtekniks hemsida med 
adressen www.brand.lth.se.  
Arbetet avslutar utbildningen till 
brandingenjör. 

 
Författare 

Arbetet utförs av Emelie Lantz, 
BI-08, som kan nås per följande 
adress: 
Nationsgatan 7, 224 60 Lund 
eller 
emelie.lantz.12@brand.lth.se. 
Mobiltelefon 073 0484614 

 
Handledare 

Projektarbetet utförs i sam-
arbete mellan Brandteknik och 
riskhantering, LTH och Gästrike 
Räddningstjänst, Gävle. 
Handledare är Tekn. Dr. Stefan 
Svensson och Håkan 
Andersson, Projektledare FiP 
Gästrike Räddningstjänst. 
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