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Ansvarig handläggare låser och 
skickar rapporten till MSB.

Assisterande handläggare
- Kompletterar med sin info
- Initierar fakturering av dess 

enheter
- Gulflaggar sig slutligen

Ansvarig handläggare
- Kompletterar med sin info
- Initierar ev. fakturering
- Gulflaggar sig

Alla assisterande handläggare 
klara

Ansv. Handläggare åtgärdar 
bristerna i rapporten.

SOS skapar rapport och 
registrerar
- Värd och intressenter
- Ansvarig handläggare
- Assisterande handläggare
- Övriga uppgifter från 

skadeplats

Kvalitetssäkrare, om sådan finns, 
kontrollerar rapporten. Sätter 
grön eller röd semafor.

Händelse som genererat 
utryckning

Ja

Nej

Flöde för rapport som ska skrivas

Röd semafor

Grön semafor



Begrepp

▪ Värd

▪ Intressent

▪ Ansvarig handläggare

▪ Assisterande handläggare



Värd

▪ Kommunen/Räddningstjänsten där händelsen ägde rum är 
händelserapportens värd.

▪ Undantag narkostransport
- Värd är den räddningstjänst som utförde transporten. 

▪ Narkostransporten blir ett nytt ärende och egen händelserapport. 
- Tex: Olyckan/händelsen ägde rum i Vaggeryd, men Jönköping körde narkostransporten, då ska 
värden i händelserapporten avseende narkostransporten vara Jönköping. 



Intressent

▪ Alla organisationer som varit på en händelse är intressent i 
händelserapporten. Med intressent avses att organisationen har 
möjlighet att skriva i händelserapporten, eller fatta beslut om att 
händelsen och rapporten inte angår organisationen.

▪ Ex: Om 4180 bemannas av Eksjö, så måste Eksjö vara med som 
intressent så att du kan hitta den person som körde 4180. 

▪ Även organisationer utanför länsgränsen ska ligga med som 
intressenter. 

▪ Det är varje intressents ansvar att redigera sin kommuns resurser. 



Ansvarig handläggare

▪ Normalt är Räddningsledaren för aktuell händelse ansvarig handläggare.

▪ När annan kommun genomfört räddningsinsats i er kommun utan ert 
deltagande, blir dagens IL/YB i kommunen där händelsen inträffade 
ansvarig handläggare.   

▪ SOS ställer frågan över RAPS-talgruppen vem som är ansvarig handläggare.

▪ Om SOS skulle sakna information läggs dagens IL/YB som ansvarig 
handläggare.

▪ I de organisationer där SL deltid inte skriver rapport anges dagens IL/YB 
som ansvarig handläggare.

▪ Redigerar sin kommuns resurser. Tar inte bort någon annans resurser.



Assisterande handläggare

▪ Normalt sett är den assisterande handläggaren ett befäl som inte har 
varit räddningsledare på händelsen.

▪ De har information om händelsen som bör tillföras rapporten.

▪ Alla intressenter till en händelse har en eller flera assisterande 
handläggare.

▪ Ansvarar i rapporten för sin egen kommuns resurser.



Startsida Händelserapport

Ifrån startsidan kan du 
välja att jobba med Mina 
händelser, Alla händelser 
och Äldre rapporter. 
Klicka i något av 
alternativen.



Arbetsbänken – Mina aktiva rapporter
Du kommer då till den sk.
arbetsbänken. Om Mina rapporter
används visas alla larmförlagor och 
icke färdigställda rapporter där 
organisationen är intressent och 
där inloggad användare är 
handläggare (ansvarig eller 
assisterande)

Du kan klicka på den lilla pilen 
bredvid texten för att sortera dina 
rapporter enligt den status dem 
har.



Arbetsbänken – Alla aktiva händelser

Om Alla rapporter används 
visas alla larmförlagor och icke 
färdigställda gemensamma 
händelserapporter där 
organisationen är värd eller 
intressent. 

När man markerat en händelse syns en 
kort sammanfattning i nedersta raden 
med händelse, resurser, möjliga 
åtgärder, rapportens värd och 
intressenter samt alla handläggare.



Arbetsbänken - Statussymboler
Nere i högra hörnet kan man 
se vilka som:
Accepterat rapporten = 
Avvisat rapporten =
Ej tagit ställning ännu =  

Vid handläggarna kan man se 
deras status genom flaggans 
färger 



Hitta gamla rapporter

Om du inte hittar den rapport 
du söker, finns möjligheten 
att söka efter äldre rapporter 
genom denna sökfunktion.



Öppning och tilldelning av förlagor

▪ Händelser/förlagor som innebär någon form av utryckning 
öppnas/skapas först av SOS.

▪ Tekniska larm på egna stationer (Inbrott, strömbortfall mm) hanteras 
av egen organisation (skapar rapport alternativt avvisar)

▪ Intern befälssökning hanteras av egen organisation (skapar rapport 
alternativt avvisar)

▪ Passningslarm/Stationsvakt ska generera separat händelserapport

▪ Provlarm städas normalt bort av systemet, annars avvisar kommunen 
egen den egna förlagan.



Acceptera eller avvisa larmförlaga
▪ Första gången varje intressent (organisation) försöker öppna en händelserapport övergår arbetsbänken i ett 

läge för förhandsgranskning, där larmets koordinat visas på en karta under vilken larmuppgifterna 
sammanfattas och det framgår vilka stationer och enheter som responderat på händelsen. 

▪ Acceptera genom att trycka på Skapa händelserapport. Om en
rapport accepterats av misstag kan egna organisationens
statistikansvarige radera rapporten.

▪ Avvisa genom att trycka Avvisa larmunderlaget.

▪ Vid avvisande av rapport får man en kontrollfråga om man
verkligen vill avvisa rapporten. Detta pga. att ett avvisande
inte går att ångra.

▪ Vid händelser som genererat utryckning sker detta moment 
utav SOS. Om detta skulle göras av Rtj-personal kommer många
uppgifter i rapporten att saknas.



Aldrig öppnad rapport

Om rapporten ännu inte 
öppnats/skapats ser du 
information om detta här 
nere. 
Skapa inte händelserapporten 
själv, då kommer inte
alla uppgifter med i rapporten 
som är inrapporterade till SOS 
via RAPS-talgruppen. 

Vänta tills SOS hunnit skapa 
rapporten!



Här ser du rapportens värd 
och dess intressenter.

Här ser du ansvarig 
handläggare och assisterande 
handläggare.



Redigera värd, intressenter och handläggare

Inne i rapporten kan du redigera 
värd, intressenter och 
handläggare.

Du måste vara ansvarig 
handläggare för rapporten för att 
kunna redigera intressenter, 
handläggare och värdskap. Detta 
är oftast ifyllt av SOS, men kan 
ibland behöva kompletteras.

Högerklicka när du står på värden 
eller någon av intressenterna så 
får du upp följande val.



Vad fyller den assisterande i?

▪ Resursbesked – kontrollerar sin personal, enheter och tider

▪ Egna styrkans/sektorns arbetsuppgifter i fritextfältet

▪ Personuppgifter (om sådana finns)

▪ Kryssrutan för debitering

▪ I vissa organisationer, skapar/initierar eget debiteringsunderlag.

▪ Avslutar med att sätta status Gul



Klar med rapporten
När du har skrivit klart 
rapporten genomför du en 
Felkontroll och åtgärdar de 
brister som ev. finns kvar.

Sedan klarmarkerar du dig 
genom att tilldela statusflagga
gul 



Tid för indatering

▪ SOS-operatören ska öppna och tilldela rapporten snarast efter att händelsen 
klarrapporterats. De lämnar över till ansvarig handläggare och sätter sin status 
som GUL.

▪ Assisterande handläggare ska ha gjort sin indatering klar alternativt avvisat enligt 
riktlinjen för indatering på nästkommande sida. Avslutar sin indatering genom att 
sätta status GUL. 



Riktlinje för indatering

▪ Personal i jour skall göra sin indatering färdig innan man går av sitt 
arbetspass.

▪ Personal med beredskap skall göra sin indatering vid nästa 
arbetspass.

▪ RIB-personal skall göra sin indatering färdig senast 7 dagar efter att 
händelsen avslutats.



Personuppgifter

▪ Alla personuppgifter som vi 
noterar till en händelse skall 
skrivas här.

▪ Personuppgifter blir lokala, de 
delas inte trots att rapporten 
är gemensam.

▪ Således kan du inte heller ta 
del av uppgifter som en annan 
organisation skrivit. 



Utcheckning
▪ När någon öppnar en rapport i skrivbart 

läge, checkas rapporten ut. Det innebär 
att ingen annan kan skriva i rapporten 
förrän rapporten stängts ner (checkats 
in). Du kan då enbart öppna den med 
skrivskydd. 

▪ En pennsymbol är tänd här om den är 
utcheckad.

▪ Du kan se när och vem som checkat ut 
den. 

▪ Även här ser du info om utcheckningen. 

▪ Några rapporter har fastnat utcheckade. 
Kontakta då supporten på LPA 
support@lpa.se, så checkar de in 
rapporten igen.

mailto:support@lpa.se


Debitering RVR, A- och T-rapport

▪ Det är händelserapportens värd som fyller i rapporten för RVR, A- och 
T-uppdrag.

▪ Övriga intressenter debiterar i sin tur värdkommunen för sina 
kostnader för insatsen. 

▪ Kryssrutan för debitering är lokal och delas inte med rapportens andra 
intressenter. Varje kommun klickar i vad som gäller för dem.



Loggning av aktiviteter

Viktiga förändringar i 
händelserapporten och andra 
viktiga händelser, till exempel 
vem som öppnar rapporten 
med skrivrättighet eller bara 
läsrättighet, sparas i 
händelserapportens logg. 

I loggen framgår när en 
förändring inträffat och vem 
som orsakade förändringen. 

Loggen finns som ett valbart 
alternativ på menyn Rapport.
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