Målbeskrivning för kurser inom LK 3, version 1.0
LK 3:1 Ledningsoperatör
Beskrivning efter avslutad kurs
Erhållit grundläggande förmåga och kunskapsnivå för att verka i följande
ledningsfunktioner och roller:
Ledningsfunktion


Ledningsoperatör

Roller


Händelsevärdering, ledningsstöd, insatsuppföljning, sambandsstöd

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs med godkänt resultat;
ha grundläggande kunskaper i samhällets uppbyggnad och specifikt räddningstjänstens roll
som aktör i samhällets krisberedskap.
ha grundläggande kunskaper kopplat till LSO och räddningstjänstens roll i samhället likväl
som med andra samhällsaktörers ansvar och närliggande lagstiftning.
kunna redogöra för händelsekedjan från den hjälpsökandes kontakt med samhället till
händelsens avslut. Denne förväntas kunna tolka och värdera information i ett larmsamtal
och identifiera lämpliga åtgärder samt göra en initial riskbedömning utifrån befintlig
information.
kunna använda de vanligast förekommande tekniska beslutsstöden/stöden1 i samband
med insats/händelse.
ha utvecklat förmågan att fånga upp varningssignaler samt se samband mellan
omvärldsbevakning och dess eventuella påverkan vid insats och på beredskapshållning.
förväntas följa upp vanligt förekommande insatser samt kunna lyfta behov av åtgärder
inom ledningssystemet.
förväntas kunna upprätta kommunikation, informationsöverföring, kommunicera
lägesrapport efter rådande mall, samt säkerställa att upprättat samband fungerar. Denne
har också grundläggande kunskap kring vanligt förekommande dokumentation under och
efter insats/händelse.
förväntas att verka som ledningsstöd, såväl skadeområdesnära som i en
ledningscentralsnära miljö.
kunna redogöra för den egna funktionen i ett ledningsteoretiskt sammanhang. Denne har
även grundläggande kunskap om ledningssystemet i sin helhet och dess grundläggande
uppdrag.

1

Detta innefattar ej system i samband med alarmering.
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ha grundläggande kunskap om myndigheters ansvar och skyldighet gentemot media.
Denne förväntas också ha övergripande kunskap gällande sekretesslagstiftning utifrån bl.a.
mediehantering.

LK 3:2 Larm- och ledningsbefäl
Beskrivning efter avslutad kurs
Erhållit grundläggande förmåga och kunskapsnivå för att verka i följande
ledningsfunktioner och roller:
Ledningsfunktion


Larm- och ledningsbefäl

Roller


Räddningsledare i larm- och ledningsprocessen, insatsuppföljning,
händelsevärdering, arbetsledare händelsevärdering, ledningsstöd,
beredskapshantering inom fastställda ramar.

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs med godkänt resultat;
kunna värdera hjälpbehov i händelser och vid behov styra informationsinhämtningen i
inkomna larmsamtal. Informationsinhämtning omfattar även hantering och värdering av
tekniska beslutsstöd.
kunna värdera initial respons och omedelbart kunna tilldela ytterligare räddnings- och
ledningsresurser.
kunna värdera om kriterier för räddningstjänst är uppfyllda och om det då föreligger krav
att initiera räddningsinsats enligt LSO.
värdera risker och göra initial riskbedömning samt vidta direkta åtgärder under
utalarmering och framkörning (till exempel begära trafikstopp, förmedla begäran om
VMA, besluta om initialt riskavstånd etc.). Riskbedömning ska även grundas på aktuell
riskbild och omvärldsbevakning.
vid flera samtidiga händelser eller större händelse kunna värdera resursbehov och
prioritera resurstilldelning mellan samtidigt pågående händelser och beredskap för nya
ärenden. Vid behov även omdirigera resurser från en händelse till en annan. Hantera
beredskap för nya ärenden utifrån fastställda ramar.
har god förståelse för vilken resursuppbyggnad som krävs för att hantera olika slags
händelser, dels med avseende på räddningsresurser, dels ur ett ledningsperspektiv. En
uppskattning kring hur lång tid olika moment tar ska också kunna göras.
har kunskap om räddningstjänsten roll i samhället och andra samverkande aktörers roller.
Initiera samverkan och informationsdelning till berörda aktörer.
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har kunskap om mediahantering inom ledningsfunktionen, samt vilka juridiska ramar som
finns avseende krav på informationsdelning, sekretesslagstiftning och särskilda krav utifrån
andra uppdrag (exempelvis sjukvårdsuppdrag). Kunna identifiera behov av utökad
mediehantering och behov av att tillsätta särskild roll för hantering av detta.
kunna tillämpa arbetsledning av operatörer vid flera samtidiga larm eller annan typ av
belastning i ledningscentralen.
kunna agera ledningsstöd till såväl ledningsresurser på skadeplats som till driftchef i
ledningscentralen.
anpassa samband och tilldelning av talgrupper utifrån aktuellt kommunikationsbehov och
sambandsplan. Förståelse för RAKEL-systemets uppbyggnad och kunna identifiera behov
av alternativ hantering och felanmälan.
kunna följa upp ärenden genom värdering av lägesrapporter och vid behov aktivt inhämta
information från skadeplatsen avseende resursanvändning, prognos och organisering.

LK 3:3 Övergripande ledning
Beskrivning efter avslutad kurs
Erhållit grundläggande förmåga och kunskapsnivå för att efter ytterligare
kompetensutveckling inom sitt eget räddningsledningssystem verka i följande
ledningsfunktioner och roller:
Ledningsfunktion


Vakthavande befäl (VHB), Räddningschef i beredskap (RCB)

Roller


Räddningsledare, vakthavande räddningschef, organiseringsstöd, driftchef,
ledningsstöd, samverkansperson, ISK, insatsuppföljning, beredskapshantering,
organiseringsstöd, optimeringsstöd

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs med godkänt resultat;
kunna tolka och definiera räddningstjänstens roll och tillämpning av uppdrag i olika typer
av sammanhang
ha förmåga och kunskap om att besluta om avsikt med insats (AMI) och avsikt med
beredskap (AMB)
ha förmåga att prioritera mellan räddningsinsatser och beredskap utifrån aktuell risk- och
hotbild samt hjälpbehov.
kunna säkerställa rätt resurstilldelning till de räddningsinsatser som inleds samt att redan
pågående händelser resursförsörjs enligt plan över tid.
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kunna analysera och vidta åtgärder utifrån förändringar i riskbilden.
kunna följa upp ledningssystemets funktionalitet, identifiera brister samt komma med
förslag på lösning.
kunna se behov av och lämna förslag på anpassningar i ledningssystemet
ha kunskap att identifiera och analysera det drabbade sammanhanget samt olika
hjälpbehov.
kunna se olika aktörssammanhang och verka för gemensamma överenskommelser mellan
aktörer som berörs av pågående räddningsinsatser och förberedelser till följd av rådande
riskbild, för att så bra som möjligt möta de totala behoven som aktörerna beslutar om att
hantera.
ha kännedom om initiering av Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
kunna förstå vikten av omvärldsbevakning och olika sätt att genomföra den på.
ha kännedom om medias roll samt hur sekretess- och annan relevant lagstiftning påverkar
mediahantering. Kunna identifiera behov och föreslå lösning kring annan än ordinarie
mediahantering
ha kännedom om nationella och internationella förstärkningsresurser och hur man
aktiverar dessa
ha en förståelse för hur olika teorier kring ledning och ledningsprocesser kan användas i
praktiken
ha kännedom om begränsningar och möjligheter inom RAKEL-systemet och andra typer
av kommunikationssystem samt förstå vikten av sambandsplanering vid större insatser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984

