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RDMS – ett webbaserat ledningssystem för uppföljning och dokumentation av brandskyddsarbete. 

Brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollanter får ett enkelt verktyg som fungerar i vardagen. 

Kontrollronder och kontrollpunkter registreras i RDMS. När det är dags för kontroll får kontrollanten 

ett påminnelsemail. Kontrollen genomförs och eventuella avvikelser registreras i systemet. 

Avvikelser följs upp och brister kan rapporteras till ansvariga. Allt är webbaserat och 

brandskyddsansvarig kan följa upp att arbetet utförs. I systemet finns all brandskydds-

dokumentation och behöriga kan ändra och uppdatera både brandskyddspolicy, kontrollritningar, 

utbildningsprogram med mera. 

Dokumenthantering 

Brandskyddsdokumentation skapad i Word, Excel 
eller PDF-format kan lagras i systemet.  

Alla användare kan ladda ner de dokument eller 
rapporter som han eller hon har användning för  

och behörighet till. Här sparas också brandskydds-
ritningar för olika byggnader eller instruktioner  
som berör ett specifikt kontrollobjekt. 

Register över anläggningar och platser 

Här registreras olika anläggningar eller platser runt 

om i landet. Det kan vara olika fabriker, butiker eller 
andra geografiska platser. På varje plats kan olika 
byggnader eller andra kontrollobjekt registreras.  

En byggnad kan sedan delas in i olika delar eller 
våningsplan för att anpassas till en 
brandskyddskontrollants ansvarsområde.  

Kontrollobjekt och brandredskap 

Brandskyddsutrustning, utrymningsvägar och olika 

brandrisker registreras i systemet. De kan vara 

generella eller kopplade till en brandskyddsritning 
med viss placering i byggnaden. 
Vid kontrollen kan brister anges och kopplas till de 
olika kontrollobjekten.  

Kalender med planerade och utförda 
kontroller 

Brandskyddskontroller, revisionsbesiktningar och 

alla typer av kontroller kan registreras i en kalender. 
När det är aktuellt att utföra kontrollen följer 
systemet upp att arbetet sker.  Brister och åtgärder 
registreras och kan efteråt följas upp så att inga 
kvarstående brister består. Allt som sker registreras 
med datum och inloggad person. 

Rapporter 

Rapporter kan när som helst skrivas ut t.ex 
placeringslistor, statusrapporter och bristlistor.  

Även skriftlig redogörelse enligt Lagen om Skydd 
mot Olyckor hanteras av RDMS. 

Statistik på papper eller grafiskt på 
skärm 

När du loggar in i systemet visas grafiskt och enkelt 

statusen på brandskyddet i ditt ansvarsområde. Det 
går också att ta ut statistik på platser, kontrollobjekt 
eller annat som gör att brandskyddsansvarig får en 
bättre överblick eller uppföljning på brandskyddet. 

Flexibelt och rollstyrt 

Varje användare loggar in med sin behörighet. 

Startbild och den information som är tillgänglig styrs 
per användare utifrån vilken roll och ansvarsområde 

användaren har. Användaren har beroende på sin 
roll på företaget olika behörigheter för att göra 

brandskyddskontroller och se eller ändra i 
checklistor och rutinbeskrivningar. 

Enkelt och användarvänligt 

Allt är webbaserat vilket underlättar arbetet i större 

organisationer eller i företag med verksamheter på 
olika platser i landet. All rapportering sker över 
webben eller per e-post. Till åtgärder och brister kan 
fotografier, skriftliga instruktioner eller andra filer 

knytas som gör att det blir lätt att förstå eller enkelt 
att rapportera. 


