Målbeskrivning för kurser inom LK 2, version 1.0
LK 2A: Insatsledare
Beskrivning efter avslutad kurs
Erhållit grundläggande förmåga och kunskapsnivå för att verka i följande
ledningsfunktioner och roller:
Ledningsfunktion


Insatsledare

Roller


Räddningsledare, storsektorchef, insatschef, ledningsstöd, sambandsstöd,
säkerhetsstöd, optimeringsstöd, informatör, insatsuppföljning,

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs med godkänt resultat;
kunna starta upp/överta och avsluta insats, samt genomföra/tillämpa ledning med fler
resurser på plats, där insatsen/händelsen kan kännetecknas av ett mer omfattande
hjälpbehov samt behov av samverkan med olika aktörer.
kunna genomföra kontinuerlig riskbedömning och korrigera behov av åtgärder utifrån
bedömd riskbild för hela skadeområdet för att tillgodose förutsättningar för en arbetsmiljö
som är tillräckligt säker.
kunna sätta in räddningstjänstorganisationen i en större samhällskontext vid mer
omfattande hjälpbehov samt utifrån det drabbade sammanhanget. Vidare förväntas
deltagaren utvärdera och verkställa taktik/metodval, inriktningar, beslut samt organisering
på skadeplats utifrån det aktuella hjälpbehovet – för att bl.a. säkerställa initial uthållighet
vid insats över något längre tidsskalor.
kunna sammanställa och kommunicera en samlad, aktörsspecifik lägesbild inom
ledningssystemet samt att sambandsplan och samband/kommunikation säkerställs vid mer
omfattande hjälpbehov.
erhållit grundläggande kunskap gällande tekniska/aktörsspecifika förstärkningsresurser,
både regionala och nationella samt olika typer av beslutsstöd vid insats och förväntas
kunna bidra som ett ledningsstöd med avgränsade uppgifter.
kunna utvärdera och systematiskt anpassa riskbedömning inom hela skadeområdet, med
fler resurser och över längre tidsskalor.
ha kunskap kring andra aktörers lagstiftningar, förmåga att samverka med andra aktörer
vid räddningsinsats samt hantera andra myndigheters insatser. När det gäller områden som
taktik och metod, kan personen samordna, ompröva och optimera dessa efter aktuellt
hjälpbehov och med fler resurser på plats för att skapa uthållighet. Där ingår även
tillämpning av samt att identifiera behov av utökad ledningskapacitet.
kunna löpande följa upp insatsen och säkerställer förmedlande av sammanställd lägesbild
inom ledningssystemet.
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kunna tillämpa principerna (på en kvalificerad nivå) för att genomföra och utvärdera
organisering av ledning, att exempelvis skapa organisering och åtgärdsproduktion på
skadeplats över tid samt planera resurs- och beredskapsbehov.
kunna följa upp, eller analysera behov av förstärkningsresurser, både lokala, regionala och
statliga.
kunna företräda räddningstjänstverksamheten i kontakt med media i frågor relaterade till
den skadeplatsnära verksamheten. Informationen till media är aktörsspecifik och relaterat
till det skadeplatsnära arbetet i anslutning till pågående insats.

LK 2B: Regional insatsledare
Beskrivning efter avslutad kurs
Erhållit grundläggande förmåga och kunskapsnivå för att verka i följande
ledningsfunktioner och roller:
Ledningsfunktion


Regional insatsledare

Roller


Räddningsledare, sektionschef, insatschef, ledningsstöd, ISK, insatsuppföljning,
organiseringsstöd, optimeringsstöd

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs med godkänt resultat;
kunna starta upp/överta och avsluta insats, samt genomföra/tillämpa ledning där
insatsen/händelsen kan kännetecknas av mycket omfattande hjälp- och samverkansbehov,
eller där flera parallella insatser utgör en belastning på ledningssystemet.
ha en förståelse för hur olika teorier kring ledning och ledningsprocesser kan användas i
praktiken
kunna att utifrån verksamhetens roll och uppdrag, tolka och förstå rådande sammanhang,
förutsättningar och behov samt identifiera och föreslå eventuella anpassningar av
organisationen (alternativt genomföra möjliga lösningar)
ha kunskap om att skapa och kommunicera både aktörsspecifika- och aktörsgemensamma
lägesbilder, som bl.a. kan bidra till systemlägesbild.
kunna identifiera behov av och förslå organisationslösningar utanför ”grundplanen”, att
tänka bortom vad som är brukligt och att tänka in resurser som inte nödvändigtvis är
tillgängliggjorda i vardagen
kunna skapa förutsättningar för anpassningsbar ledning över tid, att hantera låsningar och
hinder för att anpassning kommer till stånd
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kunna företräda räddningsledningssystemet i informationsfrågor i kontakt med media.
Informationen till media är aktörsspecifik och knuten till pågående insatser.
kunna agera som ledningsstöd, samt identifiera behov av och initiera ledningsstöd för att
kunna utöka ledningskapaciteten vid mycket omfattande insatser/händelser, samt vid
behov följa upp/analysera ev. aktivering av nationella förstärkningsresurser
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