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Organisation

Lagar

RÄDDNINGSTJÄNST

I Lagen om Skydd mot
Olyckor (LSO) 3 kap. 7 § framgår att
kommunen svarar för räddningsinsatser
som sker i kommunen.

POLIS

Polislagen: främja rättvisa och
trygghet, upprätthålla allmän ordning
och säkerhet…
Verkar även under föreskrifter och

allmänna råd

SJUKVÅRD

I hälso- och sjukvårdslag
beskriver att målet med hälso- och
sjukvården är en god hälsa och en
vård på lika villkor för hela
befolkningen.

Ansvarsområden

RÄDDNINGSTJÄNST

POLIS

Rädda liv och skydda egendom och miljö
Rädda liv, egendom och miljö
• Utse ankomstväg och brytpunkt (inte vid• Utse ankomstväg och brytpunkt vid misstänkt
eller bekräftad antagonistisk händelse
antagonistisk händelse)
• Framkomstrapport
• Vindruterapport
• Säkerhet, personlig skyddsutrustning
• Säkerhet, personlig skyddsutrustning
• Ingripa mot eventuella gärningsmän
• Bedöma skyddsnivå, zonindelning
• Spärra av riskområde tills polis är på plats • Avspärrning
• Trafikreglering
• Ledningsplats i samverkan
• Identifiering och registrering av drabbade
• Samverka med sjukvård och polis om
• Utredning
lägesbild, inriktning, m.m.
• Ledningsplats i samverkan
• Livräddning/utrymning
• Samverka med sjukvård och räddningstjänst om
• Hjälpa till med prioritering och första
lägesbild, inriktning, uppsamlingsplatser m.m.
hjälpen
• Minimera antalet personer i skadeområdet
• VMA
• Säkra bevis
• Uppsamlingsplats för oskadade, döda och gods.

SJUKVÅRD

Rädda liv
• Framkomstrapport
• Säkerhet, personlig
skyddsutrustning
• Prioritera, behandla och
transportera
• Ledningsplats i samverkan
• Samverka med räddningstjänst och
polis om lägesbild, inriktning,
m.m.
• Uppsamlingsplats för skadade
• Psykologiskt krisstöd.

Arbetsstruktur
HÄNDELSEUTVECKLING
Omfall innebär att fundera över tänkbar
händelseutveckling
LEDER
TILL OMFALL

GEMENSAM RIKTNING
MOT
MÅLET.
Inriktningsbeslut
syftar till att skapa en
gemensam riktning i händelsen för att styra
UPPGIFT
FÖRDELAS
insatsen mot uppsatta
mål. Inriktningen är
gemensam för verksamheterna där
EFTER
åtgärderna fördelas utifrån verksamhetens
förmågor.
ORGANISATIONENS
ANSVARSOMRÅDE

ARBETSSTRUKTUR

• FAKTA, ANTAGANDE
&BEDÖMNING
• RESURSER
• SÄKERHET
• FÖRÄNDRING

Lägesbild delges av varje myndighet och eventuellt
andra aktörer utifrån fakta, antaganden och
bedömning av händelsen. Det är även nödvändigt att
beskriva vilka resurser varje verksamhet har och
behöver på kort och lång sikt. Säkerhetsaspekter
(zoner och riskområde) behöver också redovisas.
Lägesbilden förändras i takt med att mer information
kommer fram.

Målbilden
beskrivs hur
MÅLBILD
NÄR
situationen/målbilden ska se ut
UPPGIFT
ÄR LÖST
när uppgiften
är löst.

Organisation
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