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RäddSam F-skolan är en del av räddningskontoret inom 
RäddSam F som på uppdrag av räddningscheferna i 
Jönköpings län driver och utvecklar samarbetet tillsam-
mans med lokala projektledare och arbetsgrupper 
inom RäddSam F. 

 
RäddSam F-skolan utbildar över 1000 personer per år, 
varav Axamodagarna är den största utbildningen sett 
till flest antal deltagare. Genom att samordna och ta 
fram gemensamma övnings- och utbildningsunderlag 
samt tillhandhålla instruktörskurser, uppnås samsyn 
och kvalitetssäkring av enheter och förmågor. Genom 
att tillsammans bedriva övnings- och utbildningsverk-
samhet utökas även personkännedomen vilket under-
lättar när man är på operativa eller förebyggande insat-
ser tillsammans. 

 

RäddSam F-skolan har valt att i huvuddelen av utbild-
ningarna använda sig av interna instruktörer, då de 
dagligen arbetar med de aktuella frågorna och att ut-
bildningarna baseras på aktuella erfarenheter från 
verkligheten. 

 

Utbildningarna får ofta goda omdömen av kursdelta-
garna för ett bra innehåll och engagerade och kunniga 
instruktörer vilket vi som jobbar med skolan är stolta 
och glada för.  

 

Vårt utbud av utbildningar ökas ständigt utifrån en för-
änderlig omvärld inom teknik, metod och kunskap. 
Redan nu finns många utbildningar planerade för fram-
tiden. Genom utveckling i samarbete med externa leve-
rantörer har gjort att fler kurser kunnat erbjudas inom 
närområdet. 

 

Förhoppningarna framöver är att RäddSam F-skolan ska 
fortsätta bedriva en utbildande, övande och prövande 
verksamhet med hög kvalitet på ett kostnadseffektivt 
sätt.  

 

 

 

Det hä r ä r Rä ddsäm F- skölän 

”Utbildningarna får ofta goda 

omdömen av kursdeltagarna ” 
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Målgrupper 
Målgrupp för huvuddelen av kurserna och utbildningarna inom RäddSam F-skolan är främst personal verksam inom räddnings-
tjänsterna i Jönköpings län och Ydre kommun.  Målgruppen för de utbildningar som genomförs inom F-Samverkan är desto 
bredare och riktar sig mot bland annat mot andra blåljusaktörer men även vissa andra kommunala, regionala och statliga aktö-
rer inom krisberedskapsområdet. 

 

Kurser i katalogen  
I katalogen finns en sammanställning vilka kurser som RäddSam F-skolan erbjuder. Vissa kurser genomförs årligen medan 
andra är behovsstyrda eller inom vissa intervall.   

 

Årskalender 
Varje år publiceras en årskalender för RäddSam F-skolan där aktuella kurser som erbjuds under året finns planerade. Årskalen-
dern hittas på www.raddsamf.se. 

 

Kursanmälan 
Anmälan till aktuella kurser sker på www.raddsamf.se/skolan. 

 

Utskick av kurskallelse sker via e-post 
Utskick av kurskallelse sker via e-post av kursansvarig innan start. 

 

Kursansvarig 
I info om kursen anges vilken arbetsgrupp som är kursansvarig. Aktuella kontaktnamn för ansvariga i arbetsgrupp finns i den 
årliga verksamhetsplanen som finns på www.raddsamf.se 

 

Avbokning 
Avbokning av kurs ska göras senast tre veckor innan startdatum. 

 

Inställd kurs 
RäddSam F förbehåller sig rätten att vid för lågt deltagarantal eller annan anledning kunna ställa in kurs med kort varsel. 

 

Kursavgift 
Kursavgift anges i samband med kursanmälan alternativt fördelas efter genomförd kurs baserat på antalet deltagare. 

 

Start och sluttider 
Kan variera beroende på vilken kurs det är, se kurskallelse. 

 

 

Införmätiön öm vä rä kurser öch utbildningskätälögen 

http://www.raddsamf.se
http://www.raddsamf.se/skolan
http://www.raddsamf.se
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Utbildning inöm byggnädstekniskt brändskydd öch brändfärlig värä 

Mål  

Tillsammans med kursen tillsynsutbildning, ska det ges sådana kunskaper att eleven efteråt ska kunna utföra tillsyn på en-

klare objekt (t ex bostadshus, förskola, verksamheter med låg riskbild, litet personantal, friliggande handelsanläggning 

etc).  Kursen ska ge sådan kunskap i byggnadstekniskt och produktionstekniskt brandskydd att man ska kunna ge inriktning 

på räddningsinsats. Kursen ska ge förkunskap inför vidareutbildning inom den brandförebyggande verksamheten.  

Målgrupp  

Blivande tillsynsförrättare eller brandförebyggande personal. Personal som tidigare genomfört förebyggande utbildning 

och behöver kompetensutveckla och repetition kring byggnadstekniskt brandskydd.  

Brandbefäl som behöver ny kunskap i byggnadstekniskt brandskydd.  

 

Krav på förkunskap 

Inga formella krav på tidigare utbildning krävs. Eventuellt förberedande inläsning meddelas i kallelse till kurs. 

 

Kursansvarig  

Gruppen brandförebyggande verksamhet inom RäddSam F 

 

Kurstid 

6 dagar samt minst en dags självstudier.  

 

Mål 

Tillsammans med kursen ”utbildning inom byggnadstekniskt brandskydd och brandfarlig vara”, ska det ges sådana kun-

skaper att eleven efteråt ska kunna utföra tillsyn på enklare objekt (t ex bostadshus, förskola, verksamheter med låg risk-

bild, litet personantal, friliggande handelsanläggning etc). Kursen ska ge förkunskap inför vidareutbildning inom den brand-

förebyggande verksamheten.  

Målgrupp 

Blivande tillsynsförrättare eller brandförebyggande personal. Personal som tidigare genomfört förebyggande utbildning 

och behöver kompetensutveckla och repetition kring byggnadstekniskt brandskydd. Brandbefäl som behöver ny kunskap i 

byggnadstekniskt brandskydd.  

Krav på förkunskap 

Genomförd kursen ”utbildning inom byggnadstekniskt brandskydd och brandfarlig vara” med godkänt resultat. Eventuellt 

förberedande inläsning meddelas i kallelse till kurs. 

Kursansvarig  

Gruppen brandförebyggande verksamhet inom RäddSam F 

Kurstid 

4 dagar samt minst en dags självstudier. 

 

Tillsynsutbildning inöm lägen öm skydd möt ölyckör 
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Mål 

Efter genomförd kurs ska deltagarna känna till: 

 Nyheter i EKS 10 (brand och allmänt) 

 Allmänt om Eurokoderna 

 Brandröd tråd genom Eurokod + EKS 

 Brandsäkerhetsklasser 

 Dimensionerande  brandförlopp,  dimensionerande  brand  (temperaturpåverkan) och kravnivå 

 Logisk struktur för att bedöma krav på brandsäkerhet enligt Eurokod + EKS 

 Systematiska fel och vårdslöshet – regelvidrig praxis  

Målgrupp 

Kursen riktar sig till de inom kommunal räddningstjänst som arbetar med byggnadstekniskt brandskydd i byggprocessen där 

god kunskap om brandskydd i Boverkets byggregler och/eller byggnadsteknik är viktigt. 

Krav på förkunskap 

Kunskap om byggprocessen bör finnas. Eventuellt förberedande inläsning meddelas i kallelse till kurs  

Kursansvarig  

Gruppen brandförebyggande verksamhet inom RäddSam F 

Kurstid 

1 dag 

Mål 

Efter genomförd kurs ska deltagarna ha kunskap om: 

 Tillsyn- och tillståndsprocessen för en bensinstation 

 Tolkning av regelverk inom LBE 

 Tolkning av riskbedömningar för bensinstationer 

Målgrupp 

Personal som arbetar med tillsyn och/eller tillståndsgivning av brandfarlig vara för bensinstationer. 

Krav på förkunskap 

Tidigare erfarenhet av tillsyn och/eller tillståndsgivning av brandfarlig vara bör finnas. Eventuellt förberedande inläsning 

meddelas i kallelse till kurs.  

Kursansvarig  

Gruppen brandförebyggande verksamhet inom RäddSam F 

Kurstid 

1 dag 

 

 

Kurs i EKS, euröpeiskä könstruktiönsregler fö r brändskydd äv stömmär 

Tillsynsutbildning brändfärlig värä bensinstätiön 
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Instruktö rsutbildning fö r brändskyddsinförmätiön i böstä der 

 

Mål 

Målgruppen ska få kunskap om förutsättningarna samt kraven på utformning för ett sakkunnigyttrande avseende brandsprid-

ning. 

 
Målgrupp 
Efter genomförd kurs ska deltagarna ha fått grundläggande kunskaper kring brandskydd i bostäder och kunna hålla i utbild-
ningsmoment för egen personal. 

 

 

Krav på förkunskap 

Inga formella krav på tidigare utbildning krävs.  

 

Kursansvarig  

Gruppen brand- och olycksförloppsundersökning inom RäddSam F 

 

Kurstid 

3,5 timmar 
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Lä rände 
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Mål 

Målgruppen ska få kunskap om förutsättningarna samt kraven på utformning för ett sakkunnigyttrande avseende brandsprid-

ning. 

 

Målgrupp 

Utbildningstillfället riktar sig till den personal inom räddningstjänsten i Jönköpings län och den personal inom rättsväsendet i 

Jönköpings län som skriver/begär in/tolkar sakkunnigyttrande avseende risk för brandspridning. 

 

Krav på förkunskap 

Tidigare erfarenhet av sakkunnigyttrande bör finnas. 

 

Kursansvarig  

Gruppen brand- och olycksförloppsundersökning inom RäddSam F 

 

Kurstid 

2 timmar 

 

 

 

Mål 

 Utbildningen ska ge förståelse för nyttan/behovet av att insatsrapporten är korrekt ifylld. 

 Utbildningen ska ge kunskap för att kunna göra en datainsamling för en kommande olycksförloppsundersökning.  

 Utbildningen ska ge kunskap om hur man som insatspersonal i brandsläckningsskedet stödjer en kommande polisiär 

brandplatsundersökning. 

 Utbildningen ska ge deltagarna möjlighet att hålla övning i ämnet för övrig personal. 

 

Målgrupp 

Brandbefäl och personal som arbetar med insatsrapportering och/eller olycksförloppsundersökning. 

Krav på förkunskap 

Tidigare erfarenhet av arbete med insatsrapportering bör finnas  

Kursansvarig  

Gruppen brand- och olycksförloppsundersökning inom RäddSam F 

Kurstid 

1 dag 

 

 

Säkkunnigyttrände brändspridning 

Bränd– öch ölycksfö rlöppsundersö kning 
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Operätivt 
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Instruktö rskurs vä rmekämerä 

Mål 
Målet är att instruktörerna ska kunna genomföra en utbildningsinsats i sin egen organisation med ingående moment avse-
ende hantering av värmekamera. 

 

Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till instruktörer som ska hålla i värmekamerautbildningar 

 

Krav på förkunskap 
Inga förkunskapskrav krävs. 

 
Kursansvarig  
Gruppen Brand i byggnad inom RäddSam F 

 

 

Kurstid 

4 timmar 

 

 

Instruktö rskurs dö rrförcering 

Mål 

Målet är att instruktörerna ska kunna genomföra en utbildningsinsats i sin egen organisation med ingående moment avse-
ende hantering av dörrforceringsverktyg och tekniker beroende på lås- och dörrmodell samt slagriktning. 

 
Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till instruktörer som ska hålla i dörrforceringsutbildningar.  

 

Krav på förkunskap 
Inga förkunskapskrav krävs. 

 

Kursansvarig  
Gruppen Kvalitetsgrupp inom RäddSam F 

 

Kurstid 

1 dag 

 



16 

Instruktö rskurs träfikölyckä hydräulverktyg 

Mål 
Målet är att instruktörerna ska kunna genomföra en utbildningsinsats i sin egen organisation med ingående moment avse-
ende hantering av hydraulverktyg och kunna genomföra en certifiering enligt tillverkarens utbildningspaket. 

 
Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till instruktörer som ska hålla i losstagningsutbildningar och certifiera berörd personal. 

 

Krav på förkunskap 
Tidigare erfarenhet av losstagning bör finnas  

 
Kursansvarig  
Gruppen trafikolycka inom RäddSam F. 

 

Kurstid 

1 dag 

 

 

Instruktö rskurs träfikölyckä lösstägning  

Mål 
Målet är att instruktörerna ska kunna genomföra en utbildningsinsats i sin egen organisation med ingående moment avse-
ende losstagning i moderna fordon. Målbilden är även att instruktörerna skall få goda kunskaper inom släppning av bil från 
kran i syfte att kunna förbereda fordon för losstagning.  

 

Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till instruktörer som ska hålla i losstagningsutbildningar och personal som ska förbereda fordon för 
losstagning. 

 

Krav på förkunskap 
Tidigare erfarenhet av losstagning bör finnas.  

 

Kursansvarig  
Gruppen trafikolycka inom RäddSam F. 

 

Kurstid 

2 dagar 
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Instruktö rskurs träfikölyckä E-fördön öch kä ttinglösstägning 

Mål 
Målet är att instruktörerna ska kunna genomföra en utbildningsinsats i sin egen organisation med ingående moment avse-
ende E-fordon, riskbedömning nya fordon och losstagningsteknik med kätting. 

 

Målgrupp 

Utbildningen riktar sig till instruktörer som ska hålla i losstagningsutbildningar. . 

 
Krav på förkunskap 
Tidigare erfarenhet av losstagning bör finnas. 

 
Kursansvarig  
Gruppen trafikolycka inom RäddSam F. 

 

Kurstid 

1 dag  

 

 

Instruktö rskurs utryckningskö rning 

Mål 

Målet är att instruktörerna ska kunna genomföra en utbildningsinsats i sin egen organisation med ingående moment avse-

ende teori fri väg samt examination av utryckningsförare enligt rutiner från RäddSam F. 

 
Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till instruktörer som ska hålla i fri väg utbildning samt examination av utryckningskörning. 

 

Krav på förkunskap 

Tidigare erfarenhet av framförande av tunga fordon och utryckningskörning bör finnas.  

 
Kursansvarig  
Gruppen utryckningskörning inom RäddSam F. 

 

Kurstid 

1 dag 
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Instruktö rskurs mötörsä g 

Mål 
Målet är att instruktörerna ska kunna genomföra en utbildningsinsats i sin egen organisation med ingående moment avse-
ende teoretiskt och prov inom motorsåg och skärande verktyg. Instruktörerna utbildas i motorsågskörkort A, B och F. 

 
Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till instruktörer som ska hålla i motorsågsutbildning och skärande verktyg. 

 

Krav på förkunskap 
Tidigare erfarenhet av motorsåg bör finnas. 

 
Kursansvarig  
Kvalitetsgruppen inom RäddSam F. 

 

 

Kurstid 

3 dagar 

 

 

Instruktö rskurs fö r brändinstruktö rer 

Mål 
Målet är att instruktörerna ska kunna genomföra en utbildningsinsats i sin egen organisation med ingående moment avse-
ende grundkunskaper om brand och brandsläckning, nyheter, myter och pedagogik för att lära ut brandsläckning. 

 
Målgrupp 
Kursen riktar sig till personal som utbildar befäl eller brandmän i att agera vid bränder  

 

Krav på förkunskap 
Tidigare erfarenhet av brandsläckning bör finnas. 

 

Kursansvarig  
Gruppen Brand i byggnad inom RäddSam F 

 

 

Kurstid 

1 dag 
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Instruktö rskurs ytlivrä ddning 

Mål 
Målet  är att instruktörerna ska kunna genomföra en utbildningsinsats i sin egen organisation med ingående moment avse-
ende ytlivräddning enligt de riktlinjer som är framtagna inom RäddSam F. 
 

Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till instruktörer som ska hålla i ytlivräddningsövningar. 

 
 
Krav på förkunskap 
Förkunskapskrav enligt riktlinjer för vattenlivräddning inom RäddSam F  

 
Kursansvarig  
Gruppen för området vattensäkerhet inom RäddSam F.  

 

Kurstid 

2 dagar 

 

 

Instruktö rskurs fridykning 

Mål 
Målet är att instruktörerna ska kunna genomföra en utbildningsinsats i sin egen organisation med ingående moment avse-
ende fridykning enligt de riktlinjer som är framtagna inom RäddSam F. 

 

 
Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till instruktörer som ska hålla i fridykningsövningar. 

 

Krav på förkunskap 

Förkunskapskrav enligt riktlinjer för vattenlivräddning inom RäddSam F  

 
Kursansvarig  
Gruppen för området vattensäkerhet inom RäddSam F.  

 

Kurstid 

1 dag 
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Instruktö rskurs täktik öch ledning 

Mål 
Målet är att instruktörerna skal kunna genomföra en utbildningsinsats i sin egen organisation med ingående moment avse-
ende 7-stegsmodellen från taktikboken samt även tillämpning av rutiner och riktlinjer inom RäddSam F. 

 
Målgrupp 
Kursen riktar sig till personal som utbildar befäl inom taktik och ledning. 

 

Krav på förkunskap 
Tidigare genomförd utbildning till brandbefäl bör  vara genomförd 

 

 
Kursansvarig  
Gruppen ledningsutveckling inom RäddSam F.  

 

Kurstid 

2 dagar 

 

 

Tölkning äv skögsbrändriskvä rde  

Mål 
Målgruppen ska få kunskap och förståelse för de parametrar som ligger till grund för skogsbrandriskvärdena så att man ska 
kunna göra en analys av värdena och avge en inriktning för eldningsförbud. 

Målet är även att kunna genomföra praktiska bedömningar av skogsbrandriskvärdena som finns på SMHI:s hemsida samt 
känna till MSB:s förstärkningsresurser inom skogsbrand  och innehållet i dessa. 

 
Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till den personal inom Jönköpings län som arbetar med analys av skogsbrandriskvärdena och är involve-
rad i utfärdande av eldningsförbud. 

 

Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs.  

 

Kursansvarig  

Gruppen skogsbrand inom RäddSam F.  

Kurstid 

3 timmar 
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Skögsbränd öch sämördning äv heliköpterresurser  

Mål 
Efter genomförd utbildning skall målgruppen inneha förståelse och kunskap om: 

 Insatstaktik vid skogsbrand 

 Brandriskdata (FWI) 

 Lägesangivningssystemet SITAC 

 Helikoptersamverkan 

 Civil-militär ledningssamverkan vid insats 

Målgrupp 
Målgrupp är befäl från kommunal räddningstjänst, helikopterbesättningar, samverkans-/ledningsbefäl, Vakthavande Befäl 
(VB) eller motsvarande från Försvarsmakten, Tjänsteman i beredskap (TiB), krisberedskapshandläggare eller motsvarande från 
Länsstyrelsen. 

 
Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs  
 
Kursansvarig  
Gruppen för området vattensäkerhet inom RäddSam F.  

 

Kurstid 

1 dag 

Taktik och ledningsutbildning 

Mål 
Målet är att efter genomförd utbildning kunna tillämpa 7-stegsmodellen enligt taktikboken samt även tillämpning av rutiner 
och riktlinjer inom RäddSam F. 

 
Målgrupp 
Kursen riktar sig till personal som arbetar som befäl i utryckningstjänst. 

 

Krav på förkunskap 
Tidigare utbildning till brandbefäl bör vara genomförd. 

 

 
Kursansvarig  
Gruppen ledningsutveckling inom RäddSam F.  

 

Kurstid 

2 dagar 
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Axämödägärnä 

Mål 
Målet för insatsövningar på Axamo är att dels få övning och nya kunskaper inom räddningstjänstområdet men även dels att 
stämma av så att förmågan för en räddningsenhet upprätthålls enligt uppgiftskatalogen. Cirka 25 brandmän och befäl samö-
vas under en dag. Deltagarna får återkoppling av separata momentledare efter genomförda insatser. Under en period på cirka 
6 veckor pågår Axamodagarna där samtliga länets räddningstjänster är representerade. Målet är att på detta sättet kunna 
bedriva en utbildande, övande och prövande räddningstjänstverksamhet med hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt.  

 
Målgrupp 
Utryckningspersonal inom RäddSam F. 

 

Krav på förkunskap 
Godkänd från egen organisation att åka i utryckningstjänst. 

 

 
Kursansvarig  
Gruppen Axamodagarna inom RäddSam F. 

 

Kurstid 

1 dag 

Avänceräd rö kdykning 

Mål 
Målet med utbildningen är att få övning och kunskaper för att upprätthålla förmågan för avancerade rökdykningar, med hög 
kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är även att kunna få fördjupade kunskaper om tillvägagångssättet vid brand i stora 
volymer och/eller vid långa inträngningsvägar. 

 
Målgrupp 
Utryckningspersonal inom RäddSam F som skall inneha förmåga att genomföra avancerade rökdykningar. 

 

Krav på förkunskap 
Brandman: Godkänd för rökdykning enligt AFS 2007:7. 

Befäl: Genomförd brandbefälsutbildning 

Kursansvarig  
Gruppen Brand i byggnad inom RäddSam F 

 

Kurstid 

2 dagar  
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Speciälenhet tung rä ddning 

Mål 
Målet med utbildningen är att få övning och kunskaper för att upprätthålla förmågan för tung räddning, med hög kvalitet på 
ett kostnadseffektivt sätt. Målet är även att kunna få fördjupade kunskaper teoretiskt och praktiskt om tillvägagångssättet vid 
tunga lyft, buss- och lastbilsräddning samt riskbedömning vid tung räddning.  

 

Målgrupp 
Målgruppen för specialenhet tung räddning riktar sig till de stationer som innehar enheterna tung räddning samt alla loss-
tagningsinstruktörer.  

 
Krav på förkunskap 
Tidigare erfarenhet av losstagning och/eller tung räddning bör innehas. 

 
Kursansvarig  
Gruppen trafikolycka inom RäddSam F. 

 

 

Kurstid 

1 dag 

 

 

Speciälenhet kem 

Mål 
Målet med utbildningen är att få övning och kunskaper för att upprätthålla förmågan för kemdykning, med hög kvalitet på ett 
kostnadseffektivt sätt. Målet är även att kunna få fördjupade kunskaper teoretiskt och praktiskt om tillvägagångssättet vid 
kemhändelser och hantering av kemmateriel. 

 
Målgrupp 
Målgruppen för specialenhet kem riktar sig till de stationer som innehar enheterna kemenhet och/eller kemdykarenhet 

 

Krav på förkunskap 
Brandman: Godkänd för kemdykning enligt AFS 2007:7. 

Befäl: Genomförd brandbefälsutbildning 

 
Kursansvarig  
Gruppen kemgrupp inom RäddSam F. 
 
Kurstid 
1 dag 
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Kemdykärutbildning 

Mål 
Målet med utbildningen är att få övning och kunskaper för att kunna verka i rollen som kemdykare. 

 
Målgrupp 
Målgruppen är personal som kommer arbeta som kemdykare och behöver kompletterande utbildning inom kemdykning. 

 

Krav på förkunskap 
Tidigare genomförd rökdykarutbildning.  

 

 
Kursansvarig  
Kemgruppen inom RäddSam F. 

 

 

Kurstid 

1 dag 

 

 

Indikering vid ölyckör 

Mål 
Målet med utbildningen är att få övning och kunskaper för att vid utsläpp av farliga ämnen vidta rätt åtgärder och tolka indi-
keringsinstrument. 

 
Målgrupp 
Personal i utryckningstjänst som innehar och arbetar med indikeringsutrustning för olyckor med farliga ämnen.  

 
Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs. 

 

Kursansvarig  
 Kemgruppen inom RäddSam F. 

 

Kurstid 

4 timmar 
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Olyckör med pä verkän pä  miljö n 

Mål 
Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskaper om hur man hanterar miljöolyckor och vem som gör vad på olycks-
platsen samt få kunskap vilka handläggarstöd som finns framtagna inom Miljösamverkan F och RäddSam F. 

 

 

Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till miljöinspektörer och räddningstjänstpersonal som hanterar olyckor med utsläpp som riskerar att 
påverka miljön.  

 
Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs. 

 
Kursansvarig  
Kemgruppen inom RäddSam F. 

 

Kurstid 

4 timmar 

 

 

CBRNE med fokus på explosiva ämnen 

Mål 
Efter genomförd utbildning skall målgruppen fått förståelse och kunskap om: 

 Handgranat vid trafikolycka och brand i hus  

 Vapen och bomber vid trafikolycka  

 Oexploderad ammunition i samband med skogsbrand 

 
Målgrupp 
Personal i utryckningstjänst.  

 

Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs. 

 
Kursansvarig  
Kemgruppen inom RäddSam F. 

 
 
Kurstid 
4 timmar 
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Fö revisning äv gäsfläskör i bränd öch beskjutning äv gäsfläskör 

Mål 
Målet med utbildningen är att få kunskaper hur olika typer av gasflaskor reagerar vid en brand och reaktionen då de punkte-
ras med beskjutning. 

 
Målgrupp 
Personal i utryckningstjänst. 

 

Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs. 

 

 
Kursansvarig  
Kemgruppen inom RäddSam F. 

 

 

Kurstid 

1 dag 

 

 

FIP-utbildning 

Mål 
Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna:  

 agera och göra en första insats 

 lämna en vindruterapport 

 ge en första lägesrapport 

 hantera vanligt förekommande FIP-utrustning 

 
Målgrupp 
Personal som ska kunna tjänstgöra som första insatsperson i operativ tjänst samt personal som kan hamna i situationer som 
först på skadeplats. 

Krav på förkunskap 
Inga krav på förkunskaper. 

Kursansvarig  
Kvalitetsgruppen inom RäddSam F 

Kurstid 

1 dag 
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Grundutbildning fö r rä ddningstjä nstpersönäl i beredskäp  
öch lökäl änpässning  
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Kömmunäl rä ddningstjä nst delkurs 1A - Intröduktiön till yrkesröllen 

Mål 
Kommunalt anställda med uppgift att upprätthålla beredskap för och delta i kommunala räddningsinsatser.  

 

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:  

 beskriva de regler som ska tillämpas vid/i arbete med skydd mot olyckor samt vid andra samhällsstörningar över hela 
hotskalan,  

 beskriva de regler som är aktuella för arbetarskydd och säkerhet,  

 redogöra för kemiska och fysikaliska faktorer som styr olycks- och brandförlopp,  

 förklara släckmekanismer och släckmedels olika egenskaper och användningsområden,  

 förklara vikten av personlig skyddsutrustning,  

 förklara metoder och tekniker vid brand för att hindra eller begränsa fortsatta skador på människor, egendom och 
miljö,  

 hantera verktyg för losstagning på ett korrekt och säkert sätt,  

 förklara vilka fysiska belastningar som förekommer i yrkesrollen,  

 beskriva räddningstjänstens organisation på skadeplats vid en olycka med farliga ämnen,  

 identifiera ämne vid en olycka med farligt ämne,  

 förklara olyckors effekter på människa och miljö, 

 beskriva hur olika utsläpp kan sprida sig i miljön och hur man kan begränsa spridning, 

 ange den lagstiftning som inverkar på området miljö, 

 använda metoder vid systematiskt akut omhändertagande enligt S-ABCDE,  

 använda vanligt förekommande materiel som används vid systematiskt akut omhändertagande, 

 ange den lagstiftning som inverkar på området akut omhändertagande. 

 

Målgrupp 
Kommunalt anställda med uppgift att upprätthålla beredskap för och delta i kommunala räddningsinsatser.  

 

Krav på förkunskap 
För att antas till kursen krävs anställning som Räddningstjänstpersonal i beredskap, deltidsbrandman inom kommunal rädd-
ningstjänst. MSB kan efter prövning även anta sökande som organisatoriskt ingår i kommunens räddningstjänstverksamhet 
utan att vara anställd i den kommunala räddningstjänsten. 

 
Kursansvarig  
GRIB-gruppen inom RäddSam F via upphandlad kurs från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

 

Kurstid 

2 veckor 
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Kömmunäl rä ddningstjä nst delkurs 1B - Präktik rä ddningstjä nst 

Mål 
Kommunalt anställda med uppgift att upprätthålla beredskap för och delta i kommunala räddningsinsatser, samt även perso-
nal som skall grundutbildas för att verka i operativ utryckningstjänst. 

 

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:  

 beskriva hur det kommunala handlingsprogrammet utifrån riskbild dimensionerar den egna räddningstjänstens organi-
sation och förmåga,  

 förklara hur den egna räddningstjänsten kan bidra till kommunens olycksförebyggande och skadebegränsande arbete, 

 förklara den egna räddningstjänstens metoder för att säkra tillgång på släckmedel,  

 hantera den egna räddningstjänstens materiel för släckvattenförsörjning,  

 använda den egna räddningstjänstens stegar på ett säkert sätt,  

 använda den egna räddningstjänstens personliga skyddsutrustning,  

 beskriva den egna räddningstjänstens arbete vid olyckor med farliga ämnen,  

 ange den egna räddningstjänstens vanligt förekommande utrustning vid olycka med farliga ämnen,  

 beskriva den egna räddningstjänstens arbete och utrustning för dörrforcering, beskriva den egna räddningstjänstens 

 arbete och utrustning vid systematiskt akut omhändertagande enligt S-ABCDE,  

 beskriva den egna räddningstjänstens arbete och utrustning vid vattenlivräddning,  

 beskriva den egna räddningstjänstens arbete och utrustning vid trafikolycka,  

 beskriva hur den egna räddningstjänsten kan hantera olika typer av hot.  

 

Målgrupp 
Kommunalt anställda med uppgift att upprätthålla beredskap för och delta i kommunala räddningsinsatser, samt även perso-
nal som skall grundutbildas för att verka i operativ utryckningstjänst. 

 

Krav på förkunskap 
Genomfört Delkurs 1A - Introduktion till yrkesrollen alternativt kursen lokal anpassning utryckningstjänst eller motsvarande. 

 
Kursansvarig  
GRIB-gruppen inom RäddSam F via upphandlad kurs från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

 

Kurstid 

2 veckor 
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Kurs 2 - Rä ddningsinsätsen 

Mål 
Kommunalt anställda med uppgift att upprätthålla beredskap för och delta i kommunala räddningsinsatser.  

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:  

 förutse brandförlopp, 

 använda metoder och tekniker vid brand för att hindra och begränsa, fortsatta skador på människor, egendom och 
miljö, 

 beskriva räddningstjänstens organisation vid en trafikolycka, 

 identifiera vilka risker som räddningstjänstpersonalen måste ta hänsyn till vid en trafikolycka, 

 använda metoder avseende losstagning personbil, 

 använda metoder vid trafikolycka avseende fordon med alternativa drivmedel, 

 använda metoder avseende losstagning buss och lastbil, 

 använda metoder för djurlivräddning, 

 använda metoder för säkert arbete på höjd eller annan nivåskillnad, 

 använda metoder för dörrforcering, 

 beskriva hur det byggnadstekniska brandskyddet kan påverka insatsen, 

 använda strategier för att hantera potentiellt traumatiska händelser, 

 använda metoder för livräddning vid en olycka med farliga ämnen, 

 använda metoder för att begränsa spridning av farliga ämnen i miljön, 

 använda systematiskt akut omhändertagande enligt S-ABCDE med inriktning barn, 

 använda systematiskt akut omhändertagande enligt S-ABCDE med inriktning brännskador, 

 beskriva systematiskt akut omhändertagande enligt S-ABCDE vid hypotermi och drunkning, 

 beskriva systematiskt akut omhändertagande enligt S-ABCDE vid vanligt förekommande folksjukdomar, 

 beskriva metoder för inventering och prioritering vid allvarlig händelse. 

 

Målgrupp 
Kommunalt anställda med uppgift att upprätthålla beredskap för och delta i kommunala räddningsinsatser.  

Krav på förkunskap 
För att antas till kursen krävs anställning som räddningstjänstpersonal i beredskap, deltidsbrandman inom kommunal rädd-
ningstjänst samt att den sökande genomgått kursen Kommunal räddningstjänst med godkänt resultat. MSB kan efter prövning 
även anta sökande som organisatoriskt ingår i kommunens räddningstjänstverksamhet utan att vara anställd i den kommu-
nala räddningstjänsten. 
 
Kursansvarig  
GRIB-gruppen inom RäddSam F via upphandlad kurs från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
 
Kurstid 
3 veckor 
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Lökäl änpässning rö kdykärutbildning 

Mål 
Kommunalt anställda med uppgift att upprätthålla beredskap för och delta i kommunala räddningsinsatser med rökdykarkom-
petens, samt även viss personal som skall grundutbildas för att verka i operativ utryckningstjänst. 

 

Efter genomförd kurs ska den studerande ha fått 

 kunskaper om andningens fysiologi, om de vanligaste föroreningarna i brandrök och om kroppens reaktioner vid stor 
värmebelastning, 

 kunskap om konstruktionen av olika andningsskydd och deras användningsområde, med tonvikt på tryckluftsappara-
ter, samt om vilka krav som ställs från arbetsmiljösynpunkt, 

 teoretiska kunskaper i rök- och kemdykningsteknik med särskild hänsyn till personsäkerhet och planering utifrån Ar-
betsmiljöverkets föreskrifter samt lokala regler och rutiner, 

 kunskaper inom rökdykning kring regler och föreskrifter, personlig skyddsutrustning, benämningar/begrepp, organi-
sation i olika riskmiljöer, standardrutiner, åtgärder före, under och efter insats, 

 praktiska färdigheter i rökdykning inom områdena sökteknik, arbetsövningar, arbete under stress, nödsituationer, om-
händertagande, rökdykning med släckinsatser och standardrutiner, 

 genomföra tillämpningsövningar av varierande svårighetsgrad i olika riskmiljöer, 

examineras inom rökdykning genom att genomföra ett skriftligt eller muntligt prov.  
 
Målgrupp 
Kommunalt anställda med uppgift att upprätthålla beredskap för och delta i kommunala räddningsinsatser med rökdykarkom-
petens, samt även viss personal som skall grundutbildas för att verka i operativ utryckningstjänst. 

 

Krav på förkunskap 
Genomfört kommunal räddningstjänst delkurs 1B - Praktik räddningstjänst eller motsvarande. 

 
Kursansvarig  
Gruppen GRIB – 1B praktik räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning inom RäddSam F 

 
Kurstid 
1 vecka  
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Lökäl änpässning utryckningstjä nst 

Mål 
Personal som skall grundutbildas för att verka i operativ utryckningstjänst och som inte genomfört kursen Kommunal rädd-
ningstjänst delkurs 1A - Introduktion till yrkesrollen. 

 

 Efter genomförd kurs ska den studerande kunna  

 

 känna till de regler som ska tillämpas vid/i arbete med skydd mot olyckor, 

 känna till de regler som är aktuella för arbetarskydd och säkerhet,  

 redogöra för kemiska och fysikaliska faktorer som styr olycks- och brandförlopp,  

 förklara släckmekanismer och släckmedels olika egenskaper och användningsområden,  

 förklara vikten av personlig skyddsutrustning,  

 förklara metoder och tekniker vid brand för att hindra eller begränsa fortsatta skador på människor, egendom och 
miljö,  

 beskriva verktyg för losstagning och veta om hur de används,  

 förklara vilka fysiska belastningar som förekommer i yrkesrollen,  

 använda metoder vid systematiskt akut omhändertagande enligt S-ABCDE, 

 använda vanligt förekommande materiel som används vid systematiskt akut omhändertagande, 

 ange den lagstiftning som inverkar på området akut omhändertagande. 

 
 
Målgrupp 
Personal som ska grundutbildas för att verka i operativ utryckningstjänst och som inte genomfört kursen Kommunal rädd-
ningstjänst delkurs 1A - Introduktion till yrkesrollen. 

 

 

Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs. 

 
Kursansvarig  
Gruppen GRIB – 1B praktik räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning inom RäddSam F 

 
Kurstid 
3 dagar  

 



33 

Exäminätiön prepäränd till delkurs 1B - Präktik rä ddningstjä nst 

Mål 
Utbildning för tidigare elever som genomfört preparandkurs som ska examineras enligt kriterier i 1B – Praktik i räddnings-
tjänst.  

 

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:  

 beskriva hur det kommunala handlingsprogrammet utifrån riskbild dimensionerar den egna räddningstjänstens organi-
sation och förmåga, 

 förklara hur den egna räddningstjänsten kan bidra till kommunens olycksförebyggande och skadebegränsande arbete, 

 förklara den egna räddningstjänstens metoder för att säkra tillgång på släckmedel, 

 hantera den egna räddningstjänstens materiel för släckvattenförsörjning, 

 använda den egna räddningstjänstens stegar på ett säkert sätt, 

 använda den egna räddningstjänstens personliga skyddsutrustning, 

 beskriva den egna räddningstjänstens arbete vid olyckor med farliga ämnen, 

 ange den egna räddningstjänstens vanligt förekommande utrustning vid olycka med farliga ämnen, 

 beskriva den egna räddningstjänstens arbete och utrustning för dörrforcering, 

 beskriva den egna räddningstjänstens arbete och utrustning vid systematiskt akut omhändertagande enligt S-ABCDE, 

 beskriva den egna räddningstjänstens arbete och utrustning vid vattenlivräddning, 

 beskriva den egna räddningstjänstens arbete och utrustning vid trafikolycka, 

 beskriva hur den egna räddningstjänsten kan hantera olika typer av hot. 

 
Målgrupp 
Utbildning för tidigare elever som genomfört preparandkurs som ska examineras enligt kriterier i 1B – Praktik i räddnings-
tjänst.  

 

Krav på förkunskap 
Förutsättning att preparandkurs är genomförd sedan tidigare samt att deltagaren genomfört delkurs 1A – introduktion till 
yrkesrollen. 

 
Kursansvarig  
Gruppen GRIB – 1B praktik räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning inom RäddSam F  

 
Kurstid 
2 dagar 
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Befä lsutbildningär  
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Operätiv juridik fö r rä ddningstjä nst 

Mål 
Deltagarna ska få en fördjupad insikt kring regelverk som kan påverka räddningstjänstens arbete samt få exempel på in-
träffade händelser och rättsfall. 

 

Målgrupp 
Målgrupp är insatsledare, brandingenjörer och räddningschefer inom Räddsam F. 

 

 
Krav på förkunskap 
Inga krav på förkunskaper. 
 

 
Kursansvarig  
Grupp för ledningsutveckling inom RäddSam F 

 

 

Kurstid 

2 dagar 

 

 

Erfärenhetsdäg fö r IL/BI/IB 

Mål 
Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskaper om: 

 Gemensamma värderingar och rutiner inom RäddSamF 

 Erfarenheter från genomförda insatser 

 

Målgrupp 
Målgruppen är insatsledare, brandingenjörer och inre befäl inom Räddsam F 

 
Krav på förkunskap 
Tidigare genomförd utbildning till brandbefäl bör genomförts.  
 
Kursansvarig  
Gruppen Introduktionsutbildning för befäl inom RäddSam F 

Grupp för ledningsutveckling inom RäddSam F 

 

Kurstid 

1 dag 
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Arbetsledärutbildning 

Mål 
Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna:  
 
 

 påbörja en räddningsinsats  

 eda enskild enhet under räddningsinsats och övning, 

 ha kännedom om lagstiftning vid de vanligast förekommande räddningsinsatserna,  

 redogöra för faktorer som påverkar taktikval vid räddningsinsats,  

 värdera handlingsalternativ och välja metoder och tekniker för uppstart av insats,  

 identifiera, tolka och förmedla information till andra nivåer i ledningssystemet samt samverkande organisationer,  

 ha kännedom om grundläggande teorier om mänskliga behov och beteenden,  

 både för skadedrabbade och för egen insatspersonal och genomföra överlämning av insatsledning 

 

 
Målgrupp 
Personal som ska kunna tjänstgöra som arbetsledare för en enskild enhet under övning och insats. En arbetsledare tjänstgör 
på liknande sätt som en styrkeledare men har ej möjlighet att vara räddningsledare enligt LSO. 

 
Krav på förkunskap 

För att kunna delta i kursen som arbetsledare förutsätts att de studerande  har: 

 Bör genomgått utbildning Räddningsinsats, GRIB, SMO eller annan likvärdig utbildning 

 Ha god kunskap om rutinen för rök- och kemdykning inom RäddSam F 

 Ha god kunskap om RAKEL-användning 

 Bör ha erfarenhet från räddningsinsatser i minst fem år 

 

Kursansvarig 

Gruppen Introduktionsutbildning för befäl inom RäddSam F 

 

Kurstid 

2 dagar samt hemstudier 
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Intröduktiönsutbildning fö r nyä IL/BI/IB öch SOS-öperätö rer 

Mål 
 
Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskaper om: 

 Gemensamma värderingar 

 Samverkan 

 Mandat utifrån befälsroll 

 RäddSam F organisationen  

 F-samverkan organisationen 

 Det breda uppdraget 

 Kem-organisationen 

 Statlig räddningstjänst 

 Arbetsmiljö 

 Krisberedskap 

 Resurser i länet 

 Dokumentation 

 Olycksförloppsutredning 

 Hantering av media och VMA 

 Bemanning 

 Larmplaner 

 Suicid 

 

Målgrupp 
Målgruppen är insatsledare, brandingenjörer och inre befäl samt SOS-operatörer. 
 

Krav på förkunskap 
Genomförd utbildning till brandbefäl 

 

Kursansvarig 
Gruppen Introduktionsutbildning för befäl inom RäddSam F 

 

Kurstid 

3 dagar  
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Stäbschefsutbildning 

Mål 
Efter genomgången utbildning ska deltagaren fått sådan kunskap, färdighet och kompetens för att kunna agera som stabschef 
inom den egna organisationen i en stab vid insats. 

 
Målgrupp 
Personal som ska kunna tjänstgöra som stabschefer. 

 

Krav på förkunskap 
Deltagare bör ha grundläggande kunskaper inom området samhällsskydd och beredskap samt ha kunskaper inom stabsmeto-
dik. Dessutom bör deltagaren ha goda kunskaper om den egna organisationens roll och ansvar. 

 
Kursansvarig  
Grupp för ledningsutveckling inom RäddSam F 

 
Kurstid 
1 dag 
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Utbildningär med F-Sämverkän 
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Regiönäl sämverkänskurs civil krisberedskäp 

Mål 
Kursens huvudmål är att ge deltagarna en grundläggande kunskapsnivå med ett övergripande helikopterperspektiv inom om-
rådet krisberedskap/civilt försvar. Deltagarna ska kunna se sammanhang och fått insikter och förståelse kring helheten. Efter 
genomförd kurs ska deltagarna ha fått en: 

 inblick och insikt kring den förändrade hotbilden,  

 förståelse för vad vi ska skydda (samhällsviktigt), 

 insikt kring hur nationella händelser kan få regionala och lokala konsekvenser,  

 förståelse kring begreppen krisberedskap, civilt- och militärt försvar, totalförsvar och olika beredskapslägen, 

     historisk tillbakablick på civilförsvaret  

 övergripande information kring relevant lagstiftning. Deltagarna ska också ha varit delaktiga i dialogen kring juridiska 
problemställningar, 

 förståelse för vad kriskommunikation är och hur vi kan använda oss av det, 

 övergripande insikt kring kommunikationsvägar i vardag och i kris, 

 övergripande introduktion om säkerhetsskydd, informationssäkerhet och säker kommunikation, 

 helhetsbild kring processen krisberedskap och civilt försvar. Hur analyser är kopplade till riskhantering, åtgärdsplaner, 
styrdokument, handlingsprogram och uppföljningsprocesser, 

 övergripande bild kring frivilliga försvarsorganisationer, frivilligorganisationer, samhällsresurser och förstärkningsresur-
ser nationellt/internationellt, 

 föreläsning som ger exempel från en verklig händelse och de lärdomar som finns ur ett kriskommunikations- och sam-
verkansperspektiv, 

 insikt i SOS Alarms roll i den svenska krisberedskapen samt radio och TV:s roll under kris och höjd beredskap, inklude-
rat VMA, 

 insikt i hur ett antagonistiskt hotscenario mot Sverige kan se ut och utveckla sig, 

 inblick kring vad som händer i närtid och på längre sikt. 

 

Målgrupp 
Kursen vänder sig i första hand till deltagare som kan bli aktuella att ingå i ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) eller 
händelsestab. Exempel på deltagare som ingår i målgruppen kan vara chefer på olika nivåer inom de olika verksamheter som 
finns i kommun, myndighet eller andra typer av organisationer. Likaså beredskapssamordnare/-planerare, kommunikatörer, 
vakthavande befäl samt säkerhetsfunktioner. 

 

Krav på förkunskap 
Inga krav på förkunskaper. 

 

Kursansvarig 
Gruppen övning och utbildning i F-samverkan 

 
Kurstid 
3  dagar  
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Regiönäl sämverkänskurs öperätiv persönäl 

Mål 
Målet med kursen är att deltagarna ska få en fördjupad insikt kring samverkan och behovet av samverkan under olika typer av 
händelser. Kursen ger också kunskaper kring arbetssätt för samverkan i samband med händelser samt möjlighet att öva olika 
scenarier som kan uppstå. 

 

Målgrupp 
Kursen riktar sig huvudsakligen mot befäl i yttre tjänst (Polis: yttre befäl; Räddningstjänst: insatsledare, inre befäl och brandin-
genjörer; Ambulanssjukvård: personal i funktionen sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig) samt TiB-personal vid Länsstyrel-
sen, Regionen, larmoperatörer vid SOS Alarm och samverkanspersonal inom Försvarsmakten.  

 

 
Krav på förkunskap 
Inga krav på förkunskaper. 

 
Kursansvarig  
Gruppen övning och utbildning i F-samverkan  

 

Kurstid 

2 dagar 

 

Bärn söm änhö rigä 

Mål 

Målet är att öka kunskapen och förmågan att bemöta barn som är drabbade vid insatser. Målet är att efter genomförd utbild-
ning fått kunskaper inom: 

 barns reaktioner i sorg och kris 

 hur kommunicerar vi med barnen. 

 vilka långsiktiga effekter får vårt agerande och bemötande av barn.  

 räddningstjänstens rutin för bemötande av barn under insats.  

 ambulansens rutin för bemötande av barn som anhöriga när en familjemedlem plötsligt avlider. 

Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till utryckande personal samt POSOM-personal.  

Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs. 
  
Kursansvarig  
Gruppen övning och utbildning inom F-samverkan 
 
Kurstid 
2 timmar 
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Sämverkän vid risk fö r suicid 

Mål 
Målet med utbildningen är att få övning och kunskap om: 

 Gemensamma larmplanen 

 Suicidologi, myter och fakta 

 Legala grunder 

 Samverkan och checklista vid larm 

 Att möta en människa i kris 

 Ambulansinsatser 

 Stödenheten för närstående i kris  

 
Målgrupp 

 Ambulanssjukvården 

 Polisen                                                                               

 Brandmän och befäl 

 SOS operatörer 

 Regionledningscentralen, RLC 

 Personal inom socialjour 

 Personal inom psykiatriska akutenheten/vårdjouren 

 POSOM 

 

Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs. 

 

 

Kursansvarig 
Gruppen Suicidprevention, samverkan vid risk för suicid inom F-Samverkan 

 

 
Kurstid 
6 timmar 
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Grundkurs strä lningsmä tning 

Mål 
Målet med utbildningen är att få övning och kunskap om: 

 Kontroll av mätinstrument gentemot protokoll, regler för förvaring av materiel, SRV 2000 instrumentet och strålkälla. 

 Behov av kalibrering av SRV 2000. 

 Personlig skyddsutrustning vid mätning. 

 Personlig sanering vid kontaminering. 

 Handhavande av SRV 2000 instrumentet. 

 Mätpunkter, mätslingor, kommununderlag från program vid kärnteknisk olycka. 

 Tillvägagångssätt vid 7-månadersmätning, rapportering. Mätning vid utsläpp/nedfall. 

Målgrupp 
Personal inom kommun, räddningstjänst och Länsstyrelse som hanterar och arbetar med strålningsmätning. 

Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs.  

 
Kursansvarig  
Gruppen CBRNE i F-samverkan 

 

Kurstid 

1 dag 

PDV*-utbildning 

Mål 
*Pågående dödligt våld  

Målet är att personal inom F-samverkan ska få en ökad mental förberedelse för, PDV/terrorhändelser. Vidare är målet att 
personal inom F-samverkan tagit del av aktörsgemensamma rutiner för samverkan och insatser vid pågående dödligt våld 
samt inträffade terrorhändelser. 

Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till utryckande personal. 

 

Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs. 

  
Kursansvarig  
Gruppen Samverkan PDV/terror i F-samverkan 
 
Kurstid 
4 timmar 
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Att mö tä persöner i kris 

Mål 
Målet är att personalen ska få en ökad förberedelse vid händelser där suicidrisk föreligger genom att fått öva samt träna sam-
tal- och förhandlingsteknik. 

 
Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till utryckande personal. 

 

 

Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs. 

 
Kursansvarig  
Gruppen Suicidprevention, samverkan vid risk för suicid inom F-Samverkan 

 

 
Kurstid 
2 timmar 
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Utbildningär i sämverkän med externä äktö rer 
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Grundutbildning bändvägn  

Mål 
Efter genomgången grundutbildning på bandvagn ska föraren kunna vad lagen medger om förande av bandvagn i terräng. 
Föraren ska göra tillsyn före och efter körning så att bandvagnen är i ett trafiksäkert – driftmässigt skick, tekniskt göra felsök-
ning, avhjälpa enklare fel samt utföra reparationer enligt instruktionsboken. Föraren ska vidare självständigt kunna orientera 
och köra bandvagn i olika trafikmiljöer. 
 

Målgrupp 
Personal som ska framföra bandvagn. 

 

Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs. 

 
Kursansvarig  
FAK – avropas via RäddSam F-skolan. 

 

Kurstid 

4 dagar 

 

 

Repetitiönsutbildning bändvägn 

Mål 
Efter genomgången repetitionsutbildning på bandvagn ska föraren ha repeterat kartteknik, körning under olika terrängförhål-
landen, bandbyte. 

 

Målgrupp 
Personal som tidigare genomfört grundutbildning för bandvagn 

 

Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs. 

  
Kursansvarig  
FAK – avropas via RäddSam F-skolan. 
 
Kurstid 
2 dagar 
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Hjullästärutbildning gödshäntering 

Mål 
Efter genomgången utbildning ska kursdeltagaren ha kompetens på följande områden: 

 Säkerhet, känna till säkerhetsreglerna samt h god arbetsmiljökompetens 

 Teknik, kunna utföra kontroll samt viss service och underhåll av vanliga modeller av hjullastare. 

 Yrkesarbete, kunna utföra vanligt förekommande arbeten med hjullastare. 

 

Målgrupp 
Grundutbildning för personal som ska framföra hjullastare. 

 

Krav på förkunskap 
Förutsättning av deltagare tidigare genomgått truckförarutbildning.  

 
Kursansvarig  
FAK – avropas via RäddSam F-skolan. 

 

Kurstid 

2 dagar 

 

 

ATV grundutbildning 

Mål 
Efter genomgången utbildning ska kursdeltagaren ha kompetens på följande områden: 

 lagstiftning kring terrängkörningslagen, 

 skyddsutrustning,  

 körteknik vid framförande,  

 skötsel och vård av ATV,  

 körmoment i terräng med och utan släp. 

Målgrupp 
Grundutbildning för personal som ska framföra ATV-fordon. 

Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs. 
 
Kursansvarig  
FAK – avropas via RäddSam F-skolan. 
 
Kurstid 
1 dag 
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Testledäre rullbänd 

Mål 
Målet med utbildningen är att få övning och kunskap om: 

 konditionens fysiologi och träningslära, 

 praktisk testning av kondition, 

 AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet 

 analys av test och testpedagogik (förberedelse, genomförande och efterarbete), 

 när avstå från fysisk aktivitet - frisk, skadad eller sjuk, 

 genomförande av rullbandstestet med VO2-mätning.  

Målgrupp 
Personal som är testledare för de som utför rullbandstester för rökdykning enligt "AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetsli-
vet". 

Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs. 
 
Kursansvarig  
Extern leverantör - avropas via RäddSam F-skolan 

Kurstid 

1 dag 

 

2 dagar 

Arbetsjördning öch ärbete pä  spä römrä de 

Mål 
Utbildningen syftar till att skapa en hög säkerhet och har som mål att personal inom kommunal räddningstjänst ska få kun-
skap om nödvändiga säkerhetsåtgärder och om risker vid verksamhet på eller invid järnvägsanläggning. Ett samhällsekono-
miskt perspektiv och intentionen att minska konsekvenserna av olyckor och hinder på järnväg är genomgående i utbildningen. 
Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna utföra arbetsjordning av kontaktledning på järnväg. 

Målgrupp 
I första hand är utbildningen avsedd för brandbefäl ”instruktörer” inom den kommunala räddningstjänsten, som ska ha behö-
righet att begära räddningsfrånkoppling och trafikstopp på järnväg och utbilda brandmän i arbetsjordning av kontaktledning.  

 

Krav på förkunskap 
Inga formella krav på tidigare utbildning krävs  
 
Kursansvarig  
Brandskyddsföreningen - avropas via RäddSam F-skolan  
 
Kurstid 
1 dag samt webbutbildning på distans – självstudier. 
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