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1. Träning- övning Samverkan
med ISI funktionaliteter
Förmågan att hantera händelser och samverka över gränsen förutsätter kunskap,
färdighet och rätt inställning till uppgiften. Därför är det viktigt med kontinuerlig
utbildning, träning och övning.
Träning innebär att pröva och utveckla kunskaper och färdigheter.
Varje aktör ansvarar själv för att bygga upp och underhålla sin egen förmåga till
gränsöverskridande agerande. Kunskapshöjande aktiviteter ska genomföras
tillsammans med andra aktörer för att öka den aktörsgemensamma och
gränsöverskridande förmågan.
Att agera tillsammans kräver också etablerade nätverk och goda relationer mellan
de berörda aktörerna. Öppenhet, förtroende samt kunskap och respekt är av
yttersta betydelse att värna om ett klimat som uppmuntrar förmågan att dra nytta
av erfarenheter.

1.1

Målgrupp

Nödnett och Rakelanvändare som arbetar med gränsöverskridande samverkan

1.2 Mål och Syfte
Utbildningen ska ge praktiska färdigheter i att kommunicera med Rakel och
NØdnett i migrerat tillstånd. Användaren skall kunna använda framtagna
talgrupper för samverkan. Användaren skall även ha kunskap om de
funktionaliteter, möjligheter och begränsningar som finns i ISI.

1.3 Omfattning
Utbildningen omfattar ca 4 timmar

2. Utbildningens huvudsakliga
innehåll






Använda framtagna talgrupper för samverkan både aktörsspecifika och
aktörsgemensamma
Skapa förmåga att använda egen radioterminal och ISI funktioner i
migrerat tillstånd för ledning och samverkan
Skapa rutiner för sambandstest
Kunskap om begränsningar och funktionaliter i migrerat tillstånd
Öva praktisk tillämpning genom olika scenario
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2.1 Pedagogik och metodik
Kursen genomförs processinriktat genom praktiska moment och mindre
scenariobaserade övningar

3.

Innehåll i kursen träning- övning - samverkan

Öva praktisk tillämpning
genom scenarios
Öva genom framtagna
scenarios.

Träning- övningsamverkan med
ISI ISI-funktioner

Framtagande av rutiner för
sambandstest
Arbeta fram rutin för hur man
testar kommunikationen mellan
aktörerna.

Hantera framtagna talgrupper
för samverkan både
aktörspecifika och
aktörsgemensamma
Kunna byta talgrupp,
Manuell och automatisk migrering
Att gå över till Euro DMO
Kontakt med KC
Sammankoppling av talgrupper
Ta del av Situations/vindruterapport.
.

