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Värd och intressent för 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 avvisar 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.



Klicka här för att börja arbeta i den 
gemensamma händelserapporten.



Klicka på knappen för Mina 
aktiva rapporter. Har SOS 
utsett dig som ansvarig 
handläggare kommer RCB-
rapporten ligga här.

Om du ännu inte blivit utsedd 
som ansvarig handläggare 
kommer RCB-rapporten ligga 
under Aktiva händelser och 
rapporter. Därefter får du 
kolla under fliken Påbörjade, 
annat värdskap för att hitta 
rapporten.



Positionssättning
Under fliken 
Sammandrag kan 
rapportens 
positionssättning 
justeras. Positionen skall 
vara från den plats du 
agerat som RCB.

Håll inne vänster 
musknapp och flytta 
kartbilden till positionen 
du agerat RCB ifrån. Håll 
musen på korrekt 
position, högerklicka 
och välj ”Flytta hit”.



Uppdraget skall klassas som  
Annat uppdrag.
Välj sedan Annat uppdrag 
igen och i fritext skriver du 
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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