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Rutin för datadelning i Daedalos 
Instruktion till administratör för Daedalos 

Allmänt 
Här följer en instruktion för tilldelning av behörigheter till Daedalos Respons. 

Behörigheter ställs hos mottagande kommun. Därför är det viktigt att detta görs lika i 

länet efter de datadelningsintentioner som upprättas av respektive räddningschef. 

Grund tanken i länet är att larmdata via Respons bara når befäl. Detta för att inte 

belasta fler än nödvändigt i hemmen när man är ledig. Undantag i egen organisation kan 

göras på lokala larm. Men detta får inte påverka inkommande larm från annan 

organisation. 

Rättigheter ställs på två platser redovisat nedan. 

 

Behörigheter 
Behörigheter som används för Respons operativa 

arbete är:  

Op arbeta med andra organisationers händelser 
Denna behörighet skall bara ges till RCH, stf/bitr RCH, 

RCB och funktioner för övergripande ledning inom 

RäddSam F 

Op Arbete med pågående händelser Tilldelas till egna 

befäl 

Op, Mobila Oculus funktioner Tilldelas till egna befäl 

Op, Visa information med högst sekretessvärde. Bör 

endast tilldelas till de som arbetar med krisledning, 

POSOM och BI 

Op, visa information med högt sekretessvärde. 

Tilldelas till egna befäl 
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Styrkebesked, registrera för händelse. Tilldelas till egna befäl 

 

 

Daedalos appar 

 

För att behörighets styra flödena behöver krysset i första fliken kryssas ur. 

På andra fliken görs behörighetsgrupper. 

Minst tre typer behövs 

1 Vanliga befäl 

Bör ha en Profil där stationskoder beskriver stationer i egen organisation. Lämpligtvis 

bör inte dessa ha Sjukvårdslarm om inte speciella omständigheter i organisationen finns. 

Samma tanke bör gå till suicidlarm. Vill man spärra deltid till egen kår kan en profil för 

varje kår skapas 

 

2 BI, POSOM krisstöd 

Bör ha en Profil där stationskoder beskriver stationer i egen organisation. Här bör 

Sjukvårdslarm och Suicid ingå 

 

3 RCB, Stf/bitr RCH och funktioner för övergripande ledning inom RäddSam F 

Bör ha blankt fält för stationskoder samt alla kryss i kryssade 


