Övningspaketet syftar till att man med minimala förberedelser och resurser ska kunna planera,
genomföra och utvärdera övningar.
Det är inriktat mot generella mål / förmågor, vilket gör att övningsledaren med fördel kan byta
scenario, men behålla inspel och målformuleringar.
Varje övning har tillhörande dokumentation som till stor del är färdigskriven. Dokumentationen ska
bearbetas av övningsledaren innan övningen genomförs.

Stödet underlättar planering, genomförande och utvärdering i och med att det medföljer
användarinstruktion, övningsbestämmelser, färdiga mål och övriga dokument som gör att det är
självinstruerande och sparar tid och resurser.
De olika beståndsdelarna i erfarenhetshantering är utvärderingsrapporter, utvecklingsområden och
åtgärdsplaner.
Erfarenheter – både styrkor och brister - från övningar ska tas om hand på ett systematiskt sätt och
bidra till verksamhetsutveckling och ökad förmåga. Det kan bl.a. göras genom att arbeta strukturerat
med utvärdering redan vid uppdragsdialogen och planeringsstarten av övningen.

Utifrån uppdragsdialogen kan momenten användas i en följd eller som enskilda delmoment. De kan
också anpassas efter den egna verksamheten, t.ex. utifrån RSA, övningsmognad eller
utbildningsbehov.
Materialet ska laddas ner till den egna datorn innan man fyller i sina uppgifter i t.ex.
övningsbestämmelserna och utvärderingsrapporten.
Materialet innehåller lästips som hänvisar till vår övningsvägledning. Den är ett bra komplement om
man vill fördjupa sig i t.ex. scenarioskrivning, spelledarrollen och övningsnomenklatur.
När det gäller utvecklingsområden och vidare arbete finns en hel del matnyttigt att läsa i
Gemensamma grunder för samverkan och ledning.
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Första seminarieövningen fokuserar på larm och uppstart av krisorganisationen.
Den andra fokuserar på samlad lägesbild och den tredje på det geografiska områdesansvaret.
Scenariot är detsamma i alla övningarna, nämligen stormoväder.
Funktionsövning 1 och 2 är scenariooberoende, men innehåller exempel på scenario som man själv
kan byta ut vid behov. Övningarna fokuserar på larm och uppstart av krisorganisationen. Den tredje
övningen är en larm-, start- och stabsövning och är särskilt anpassad för kommuner.
Användarinstruktionerna beskriver i stort hur stödet kan användas samt hur man kan byta scenario
ifall man vill anpassa det utifrån t.ex. RSA.
Övningsbestämmelserna innehåller färdiga syften och mål samt tids- och resursåtgång för planering,
genomförande och utvärdering.
I momentbeskrivningarna ingår scenario, inspel och understödjande frågor.
Dokumenten för utvärdering och erfarenhetshantering innehåller enkätfrågor som ska svara dels på
om målen är uppnådda, dels på hur det gick och varför det blev så.
Det finns också en mall för utvärderingsrapport och en matris för utvecklingsområden där man även
kan fylla i de åtgärdsförslag man identifierat.

E-postadress för frågor om stödet: ovaenkelt@msb.se. Inkorgen skannas av varje dag och vi svarar
så fort vi kan på de frågor som kommer in.
Vanligt förekommande frågor samlar vi i en FAQ.

