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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
▪ Varje organisation 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. 

▪ Om händelsen är ett samverkansärende över länsgränsen ska även de 
kommuner från andra sidan gränsen ligga med som intressenter.

▪ Om F-läns resurser varit i annat län, t.ex. Värnamo i Ljungby, skall SOS 
acceptera rapporten och lägga till assisterande handläggare.



Ansvarig handläggare

▪ Normalt är Räddningsledaren för aktuell händelse 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.

▪ Om information saknas läggs lokal statistikhandläggare som ansvarig 
handläggare. (Lista finns på White boarden under övrigt)



Assisterande handläggare

▪ Normalt sett är det 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 assisterande handläggare.



Lägga till värd, intressenter och handläggare

1. Börja med att gå in i 
Händelserapport

2. Välj sedan Aktiva 
händelser och rapporter.



Högerklicka på den 
händelse du skall 
redigera. Välj sedan 
Öppna 
hanteringspanel.



Hanteringspanelen
Nu är du inne i Hanteringspanelen. Här redigeras 
värd och alla intressenter. 

Värden utses automatiskt utefter vart händelsen 
inträffade.

Börja med att klicka ”Lägg till mig som 
handläggare”

Kontrollera listan med intressenter så den 
stämmer med de resurser som varit på händelsen. 
Klicka här och ”Lägg till intressent” om det 
behöver redigeras. Se nästa sida för X180-
enheterna som kan avvika lite ibland.

Genom att högerklicka på respektive organisation 
kan du ”Acceptera rapporten” för den 
organisationen. Därefter klickar du på ”Lägg till 
handläggare” och för att ange ansvarig och 
assisterande för respektive organisation. 



Registrering av X180-enheterna
▪ Förtydliga hemvist för fordonet. (4180 i 

Höglandet; 7180 i Gislaved-Gnosjö; 
1180 Jönköping)

▪ I det fall någon från annan organisation 
bemannar fordonet: 
▪ Välj den organisation (kommun) där 

personen kommer från som intressent

▪ Skriv kommenderingen i resursbeskedet 
enligt kommunkod (se röd ruta)+:initial. 
Exempel: 06k1:JP



Redigera rapporten

Gå sedan in i 
rapporten via 
knapptryck längst upp 
till höger. Öppna utan 
skrivskydd



Redigera rapporten

▪ Kontrollera att de uppgifter som redan är ifyllda stämmer

▪ Lägg till de uppgifter du har om händelsen

▪ Redigera resursbeskedet

▪ Kopiera in anteckningar



Resursbeskedet

I resursbeskedet högerklickar du 
på respektive enhet för att 
redigera och lägga till de befäl 
som varit involverade. 



Lägga till anteckningar

Klicka på Underlag larm

Välj flik
Oculus Ledning & Läge



Filtrera anteckningarna

Klicka på filterikonen vid 
rubriken Klass.

Kryssa i Anteckning

Stäng ner rutan.



Lägga till anteckningar

Markera alla anteckningar, kopiera 
och klistra in i anteckningsfältet i 
händelserapporten.

Avsluta med att skriva dit: 
Sign SOS + din sign.



Byt ansvarig handläggare
När du skrivit in de uppgifter du 
har om händelsen skall du byta 
ansvarig handläggare. 

Markera först den person som skall 
vara ansvarig handläggare, klicka 
därefter på Byt ansvarig, och 
bekräfta valet i dialogrutan som 
kommer upp.



Klar med rapporten

Du avslutar ditt arbete 
i rapporten genom att 
klarmarkera dig. Detta 
gör du genom att välja 
statusflagga gul, i 
rutan Sätt min status. 



Tid för tilldelning av rapport

▪ SOS-operatören ska öppna och tilldela rapporten i 
Daedalos snarast efter att händelsen klarrapporterats. Det 
är givetvis möjligt för enskild värd att hämta hem 
rapporten tidigare. 

▪ Har indatering/redigering av rapporten redan påbörjats av 
räddningstjänsten, behöver inte SOS-operatören öppna 
och redigera några uppgifter i rapporten.



Ansvar med två inloggningar

▪ Om en organisation ska göra lokala åtgärder åt annan organisation 
(exempelvis fakturera) krävs inloggning även i den andra 
organisationens databas.
(På bilden är Gustav Hultegård med två gånger(fast åt två kommuner) 

▪ Det är ingenting SOS behöver ändra eller tänka på. Ser du samma 
namn 2 gånger, så är det ok.



Säkerställ huvudlarm/förlarm

▪ Ibland när det är många larm som vid en storm med många nedfallna 
träd, så knyter SOS bara på en resurs på nästa ärende. SOS har då inte 
dragit något förlarm och huvudlarm. Då måste SOS i efterhand skriva 
in det manuellt i rapporten. 

▪ Ange den tid som första enhet kvitterar, som tiden för huvudlarmet i 
dessa fall.



I vilken ordning gör jag rapporten?
▪ Starta Händelserapport.  

▪ Välj Aktiva händelser och rapporter

▪ Högerklicka på aktuell händelse och välj öppna hanteringspanel.

▪ Klicka lägg till mig som handläggare

▪ Kontrollera så värden för händelsen stämmer.

▪ Kontrollare utsedda och ev. lägg till intressenter till händelsen. 

▪ Högerklicka på samtliga intressenter och acceptera rapporten för deras räkning.

▪ Lägg till alla kända assisterande handläggare. 

▪ Öppna rapporten utan skrivskydd

▪ Gör klart rapporten med anteckningar/resursbesked och kolla att förlarm/huvudlarm är inskrivet. 

▪ Lämna över ansvaret till den som ska vara ansvarig handläggare. 

▪ Klarmarkera dig genom statusflagga gul.



Automatlarm

Vid ett automatiskt 
brandlarm skall du göra vissa 
kopplingar i rapporten.

Även om uppgifter är ifyllda i 
rapporten, ha för vana att 
göra kopplingen ändå. Detta 
för att säkerställa att siffrorna 
är korrekta. Ibland kan vissa 
bokstäver och siffror vara 
fel/saknas, vilket gör att 
larmet inte registreras i de 
olika Daedalos-moduler som 
räddningstjänsten använder i 
sitt förebyggande arbete. 



Automatlarm

Vid ett automatlarm skall 
larmet kopplas till en 
Verksamhet. Detta gör man 
här.
1. Klicka på ”Klicka på 

verksamhet eller adress”
2. Välj ”Verksamhet”



Sök efter Verksamheten och välj 
den verksamhet som larmet 
gällde. Markera rätt verksamhet 
och klicka OK.



Under fliken automatlarm 
skall larmanläggningen 
kopplas.
1. Klicka på ”Koppla till 

larmanläggning”
2. Sök efter 

larmanläggningen, 
markera rätt anläggning 
och klicka OK.



Vid lägesrapport från platsen 
skall uppgifter om sektion och 
detektor lämnas. Fyll i dessa 
uppgifter här.

Om det är känt vilken 
detektortyp det gällde fyll i 
det här.

Orsaken till larmet fås i 
lägesrapporten. Ange det här.

Sektion och detektor

I övrigt gäller samma indatering i rapporten som för 
övriga larm.



RCB
▪ När RCB aktiveras startar SOS upp en RCB-rapport med RR RäddSam F 

som värd. 

▪ SOS accepterar förlagan, utser den räddningstjänst som aktuell RCB 
tillhör som intressent och sätter sedan aktuell RCB som ansvarig 
handläggare.

▪ SOS skall avvisa förlagan för alla andra organisationer.  

▪ Om RCB behöver åka på ett larm som BIB skall inkallad IB-ledning vara 
ansvarig handläggare. I sista hand skall IB vara det.

▪ Om RCB åker till larmet som BIB men inte tar över utan har kvar RCB-
ansvaret, skall RCB vara ansvarig handläggare som vanligt.



RCB
Fyll i RCB-ärendet som 

1. Annat uppdrag

2. Annat uppdrag

3. RCB



Kommun/Område
Välj därifrån RCB agerat.

Exempel:
Har RCB varit inne på 
SOS centralen vid 
händelsen skall 
Jönköping väljas på 
Kommun/Område.

Har RCB agerat hemifrån 
skriver man den 
kommunen/området.



Resursbeskedet
Rätt enhet

Kontrollera så rätt enhet ligger 
vald i resursbeskedet.

Rätt enhet för RCB är 249-3180.

Skulle x180-enheten ligga här 
skall den tas bort. 

Lägg till 3180 och ta bort x180

Högerklicka på x180-enheten och klicka 
på Lägg till enhet – tidpunkter kopieras 

från markerad enhet. 



Enhet från annan organisation

Välj att lägga till enhet från 
Annan organisation



1. Markera RR Räddsam F
2. Markera 249-3180
3. Klicka på Personal



1. För att lägga till 
personal på enheten 
skriver du i 
räddningstjänstkoden 
som RCB tillhör, följt av 
ett kolon före RCB:s 
signatur. Tryck sedan 
enter. 

Exempel = 0683:AB

Räddningstjänst-
koder

2. Kontrollera så rätt namn 
kom upp.
3. Klick på Lägg till på 
resursbesked.



Ta bort x180-enheten

Högerklicka nu på x180-enheten och 
välj radera.



Under uppdrag klickar du i 
Ledningsstöd. 

Sedan fyller du i start  och 
sluttid.
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