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CIRKULÄR 13:12 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Karthika Boklund  
 
   

 
Räddningsnämnd  
Räddningstjänstförbund  
 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Möjlighet att förbättra insatsrapporten 
För att räddningstjänsten ska ha möjlighet att förbättra sitt förebyggande arbete är det 
av vikt att kunna föra statistik över vilka som drabbas av olyckor. Vilka som om-
kommer på grund av brand vet vi redan, men många skadas och drabbas av bränder 
och andra olyckor utan att omkomma. För att säkerställa att räddningstjänsten riktar 
sina förebyggande insatser till rätt målgrupper, och på så vis ge alla medborgare 
möjlighet till likvärdig och bra service är möjligheten att föra statistik över vilka som 
skadas i olyckor ett bra stöd. Genom ett unikt projekt finns nu möjligheten för rädd-
ningstjänsten att i sin insatsrapport kunna rapportera in kön och ålder för samtliga 
olyckor.  

Denna förändring skapar bättre förutsättningar för att lyckas i arbetet med att stärka 
brandskyddet och nå den nollvision som Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB) har satt upp att ”Ingen ska omkomma eller skadas allvarlig till följd av 
brand.” 

Förändringen i insatsrapporten illustreras på bilden nedan. 

 
 

Förändringen innebär att kön och åldersintervall på de skadade redovisas. Det går att 
välja ”Okänd” på både kön och ålder om t.ex. personen redan har transporterats iväg 
av ambulans. 
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Möjligheten ges i nuläget till alla som använder sig av Alarmos, men även Core 
kommer att ge denna möjlighet senare under året.  

För att få tillgång till förändringen så behövs Alarmos uppdateras till version 13.1. 
Följ sedan anvisningarna nedan.  

 

 
 

Tidigare redovisades endast antalet skadade och omkomna. 

 

 
 

  

1. Klicka på 
ALARMOS 

2. Klicka på Fakta 

3. Klicka på Insatser 

4. Kryssa i rutan för 
Detaljerade Skador 

Klart! 
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Förändringen är en del inom ramen för projektet Jämställdhetsintegrering inom 
räddningstjänsten (JiR). Det syftar till att ge likvärdig och bra service till alla 
medborgare. I det treåriga projektet ingår Räddningstjänsten Karlstadregionen, 
Räddningstjänsten Syd, Södertörns Brandförsvarsförbund, Räddningstjänsten Östra 
Götaland, Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Norrtälje kommun och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). 

I samband med denna förändring har projektet haft dialog med MSB och den grupp 
som arbetar med att förändra den nationella insatsrapporten. Sveriges Kommuner och 
Landsting hoppas att möjligheten att redovisa ytterligare parametrar i insatsrapporten 
blir ett stöd i utveckling av verksamheten och förbättring av kvalitén.  

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

 

 

Gunilla Glasare 

 

 Ann-Sofie Eriksson 
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