information till dig i boråsområdet
om katastrofövning Liv 19 den 4 oktober.

Helikopterplattan på
Sahlgrenska Universitetsjukhus
i Göteborg under övning Liv 2018.

katastrofövning Liv 19
fredag 4 oktober 09.00-15.00
Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, SÄS, och Försvarsmedicincentrum
genomför gemensamt katastrofövning Liv 19 den 4 oktober 2019. Målet
med övningen är att säkerställa SÄS beredskapsplan och förmåga att
leda och samordna omhändertagandet av ett omfattande inflöde av svårt
skadade patienter med varierade skador. Dessutom ökar vi förmågan till
civil-militär samverkan - vi skapar administrativa och praktiska rutiner och
metoder vid en eventuell terror-, kris- eller krigssituation.

övningsscenario
I övningsscenariot har ett specialförband attackerat soldater, befäl och civila under en
utbildning på Bråt skjutbana, ett av Försvarsmaktens utbildningsområden utanför Borås.
Närmare hundra personer har skadats och transporteras till SÄS där man ska öva på att ta
emot, prioritera och omhänderta många skadade på kort tid.

transporter
I övningen kommer vi använda personer som spelar skadade, skademarkörer. De är bland
annat sjuksköterskestuderande från Borås Högskola, Hemvärns- och frivilligpersonal samt
personal från Försvarsmedicincentrum. Skademarkörerna kommer transporteras i militära
fordon, ambulanser eller helikoptrar från Bråt till SÄS. Transporterna kommer märkas i
trafiken och höras i luften. Även förberedelserna på eftermiddagen/tidig kväll torsdag
den 3 oktober kan komma att märkas.

håll dig informerad
SÄS och Försvarsmedicincentrum samarbetar med berörda myndigheter bland annat för
att minimera trafikstörningar. Vi informerar via Sveriges Radio P4 Sjuhäradsbygden och
information kommer finnas inför och under övningen på
www.forsvarsmakten.se/fomedc, facebook.com/FomedC, tel 031-69 20 00
www.sas.vgregion.se, facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, tel 033-616 10 00

Övningen är döpt till Liv då den genomfördes första gången 2018 då Liv har namnsdag. Det
är ett beskrivande namn i och med att övningen går ut på att rädda liv och minimera lidande.
Övning Liv 19 sker i samverkan mellan Försvarsmakten genom Försvarsmedicincentrum,
Södra Älvsborgs sjukhus, Närhälsan i Borås, Västra Götalandsregionens enhet för säkerhet
och beredskap samt Regionservice och Västfastigheter inom Västra Götalandsregionen.

