
  Övergripande information om insatsplaner samt övning 

  att använda insatsplaner 

 

 

Syfte 

Syftet med övningen är att personalen ska bli bekant med att SBF har gett ut en 

rekommendation för insatsplaner och få övergripande information om 

rekommendationens innehåll.  

Syftet är även att diskutera vilka objekt inom aktuell kommun/distrikt som kan behöva 

en insatsplan.  

Slutligen genomförs en övning där gruppen testar att genomföra en räddningsinsats 

med exempelinsatsplaner som beslutsstöd. 

Förberedelser 

Den som ansvarar för övningen ska se till att lektionssalen är förberedd för 

filmvisning och att det finnas tavla att skriva på för att få en bra pedagogik vid 

genomgång.  

Skriv ut tre färgkopior av industri- alternativt sjukhusexempelinsatsplanerna i A3-

format (för information är inte sjukhusexemplet komplett). Montera gärna 

exempelinsatsplanerna i pärmar med fliksystem enligt SBF rekommendation. 

Konstruera ett lämpligt övningsscenario (vad har hänt, var har det hänt, 

tidsperspektiv, yttre omständigheter, personer på objektet…)  

Förbered två rum som benämns "Ledningsplats" respektive "Baspunkt". 

Se till att övad personal har tillgång till lämplig radioutrustning. 

Utrustning/materiel 

Anteckningsmaterial och penna 

Exempelinsatsplaner 

Radioutrustning 



Genomförande 

Del 1 

 Diskutera vilka beslutsstöd som idag finns för objekt inom ert insatsområde. 

Hur har ni använt dessa vid larm respektive övningar?  

 Titta på föreläsningen "Brandskyddsföreningens rekommendation för 

insatsplaner" från SKADEPLATS 2014. 

 Diskutera igenom Brandskyddsföreningens upplägg avseende insatsplaner i 

stort. 

Del 2 

 Samla gruppen och förse personalen med lämplig radioutrustning. Det är en 

förutsättning att all personal har en roll/befattning som överensstämmer 

vardagen. 

 Övningen inleds genom att gruppen kommer till rummet "Ledningsplats". Där 

får de information som de skulle ha fått vid utlarmning, framkörning och 

framkomst. Befälet får tre insatsplaner att fördela till sin grupp enligt eget 

tycke. 

 Befälet förväntas ta initiativ och ge lämpliga order till sin personal. 

 Övningsledaren ger kontinuerligt inspel för att förtydliga situationsförståelsen 

alternativt inspel som ökar komplexiteten för berörd personal. 

 Vid beslut om angrepp från baspunkt förflyttar sig aktuell personal till rummet 

"Baspunkt" och kommunikation mellan "Ledningsplats" och "Baspunkt" sker 

över radio. 

 Övningsledaren alternerar mellan "Ledningsplats" och "Baspunkt" och ger 

kontinuerliga inspel. 

 Övningen avslutas när räddningsinsatsen avslutats. 

 Övningen utvärderas så att den kan förbättras. Användandet av insatsplaner 

som beslutsstöd diskuteras. 

 

Litteraturhänvisning/lästips 

För de som är intresserade rekommenderas SBF rekommendation för insatsplaner… 

 

Lycka till! 

 


