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PM för genomgång efter övning Vildälv 

Inledning 
Detta dokument innehåller ett förslag på agenda som lokala utvärderare eller lokala öv-
ningsledare kan använda som stöd vid en genomgång efter övning Vildälv. Genom-
gången kan görs direkt efter övningen eller dagen efter. Dokumentet avsluta med punk-
ter som lokala utvärderare ombedes utföra efter övningen. 

Agenda för genomgången 

1. Inled med att förklara syftet med genomgången vilket inte är att direkt utvärdera 
de övades insats under övningen utan snarare att reflektera vad som har hänt och 
ge förslag på förbättringsområden. Sätt även en bortre tid hur länge genom-
gången kommer att pågå som längst. 

2. Dela ut enkäten ” Utvärderingsenkät för övningsdeltagare 29 maj” och låt alla 
övade fylla i ett exemplar var. Samla därefter in den. Säkerställ även att personal 
som redan lämnat övningen får möjlighet att fylla i enkäten. 

3. Låt varje övningsdeltagare reflektera muntligt inför övriga över övningen.  

a. Vad gjorde vi bra? 

b. Vad kan vi förbättra? 

c. Vad är det viktigaste jag tar med mig från dagens övning? 

4. Ge din övergripande syn på hur den övade organisationen har agerat under öv-
ningen. 

5. Avsluta med att informera om att Länsstyrelsen kommer att anordna ett utvärde-
ringsseminarium den 9 oktober. En utvärderingsrapport kommer att skrivas och 
skickas ut på remiss till varje aktör innan den fastställs. 
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Lokala utvärderares åtgärder efter övningen 

Efter genomgången ska lokal utvärderare utföra följande punkter 

• Samla aktörens dokumentation från övningen i form av kopior på dagböcker, 
loggar och skriftliga beslut. 

• Renskriv eget utvärderingsprotokoll. 

• Överlämna utvärderingsenkäter och dokumentation till utvärderingsledaren. 
Detta kan göras i Umeå fram till lunch den 30 maj eller skicka till Thomas 
Bengtsson, MSB Sandö, 872 64 Sandöverken alternativt tho-
mas.bengtsson@msb.se , senast den 5 juni. 

• Besvara och återsänd enkäten ” Utvärderingsenkät för lokala övningsledare och 
lokala utvärderare”, som skickades ut med e-post den 27 maj, senast den 5 juni. 

 

 

 


