RÄDDNINGSTJÄNSTENS
UTBILDNINGAR

Brandskyddsutbildning (BKA)
Kursen vänder sig till företag, organisationer och
föreningar som vill öka sitt brandskydd.
Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i
brandskydd som är anpassad för arbetsplatsen och
den verksamhet som bedrivs där.
Målsättning
Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs vara
medveten om riskerna vid en brand, hur man kan
förebygga brand samt vikten av en snabb
och säker utrymning.
Deltagaren ska kunna släcka brand i kläder och
vara väl förtrogen med den brand- och
släckningsutrustning som finns på arbetsplatsen.
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Brandsäkerhet i bostadshus.
Brand i bostadshus är ojämförligen det största
Brandskyddsproblemet i Sverige.
Varje dygn inträffar det i Sverige 20 bränder i
bostadshus som är så allvarliga att
räddningstjänsten larmas. Tillbuden och
småbränder som de boende själv släcker själv är
minst lika många.
Under 2000-talet har 636 personer omkommit i
bostadsbränder, 4 000 har skadats och kostnaderna
för brandskador i bostadshus under 2000-2005 är
8 miljarder kronor.

Utbildningen
En två timmars kurs och innehåller fakta om
regelverk, intern brandskyddskontroll, brandorsaker,
systematiskt brandskyddsarbete och hur man ska
göra om olyckan är framme.
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Heta arbeten (inklusive tätskikt)
Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning
eller gnistbildning till exempel svetsning, skärning,
lödning och arbete med varmluftspistol eller
sliprondell.
Försäkringsbolagens föreskrifter kräver att
brandskyddsansvariga och brandvakter samt
personer som utför brandfarliga heta arbeten är
utbildade och har certifikat.
Kursen vänder sig till anställda och entreprenörer
som utför Heta arbeten samt till arbetsledare,
entreprenörer och företagsledare som är beställare
av heta arbeten och därmed har det formella
brandskyddsansvaret.
Målsättning
Efter utbildningen ska kursdeltagaren kunna vidta
förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten
så att brand inte uppstår.
Godkänd deltagare får ett certifikat.
Utbildningen ger även behörighet att arbeta med
tätskikt på tak och balkonger.
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Utrymning
Om en brand uppstår är det av största vikt att en
utrymning kan ske både snabbt och säkert.
Kursen är en praktisk, mycket autentisk övning, som
Vänder sig till alla medelstora och stor arbetsplatser
Övningen utgår helt och hållet från den enskilda
arbetsplatsen, dess förutsättningar och behov.
Målsättning
Målsättningen är att aktualisera vikten av en snabb
och säker utrymning, att praktiskt träna utrymningen
och identifiera eventuella brister.
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Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
Denna utbildning ger er grunden för att komma
igång med ert systematiska brandskyddsarbetet och
hur man redovisar brandskyddet för kommunen.
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska
brandskyddsarbetet bedrivas systematiskt och för
många verksamheter innebär det att arbetet ska
vara dokumenterat och följa Statens räddningsverk
allmänna råd 2002:4.
För vissa gäller även att brandskyddet ska
redovisas för kommunen sk. Redogörelse av
brandskyddet enligt Räddningsverkets föreskrift
2004:4
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Utbildning internkontrollanter
En viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet
är intern kontrollen. I samband med denna
kontrolleras att brandskyddet är på en godtagbar
nivå. Det förutsätter dock att de som utför kontrollen
vet vad som ska kontrolleras och hur, men också
varför. Till hjälp bör finnas en checklista för att
undvika att viktiga delar glöms bort.
Innehåll:
 Kortfattad genomgång av Systematiskt
Brandskyddsarbete
 Intern kontrollens betydelse
 Exempel på kontroll punkter
 Praktisk övning i intern kontroll
 Skapande av egna checklistor
Utbildningen kan genomföras företagsanpassat eller
för en viss företagskategori.
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Första hjälpen
Kunskap om Första hjälpen kan rädda liv! När en
olycka händer är man oftast ensam. Kanske är man
först på plats eller långt från civilisationen. De första
minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur
allvarliga följderna blir och den skadades chanser
att överleva. Det är därför av stor vikt att man kan
organisera och agera på en olycksplats.
Kursen riktar sig till privatpersoner, företag,
organisationer och föreningar.
Målsättning
Kursdeltagaren ska efter kursen ha ökad
handlingsberedskap för omhändertagande vid akut
sjukdom eller olycka. Deltagaren vet vad
man kan göra för att hjälpa en akut sjuk eller
skadad person innan ambulans kommer.
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Hjärt-Lung räddning HLR
Minst varannan svensk som dör gör det i en hjärtkärlsjukdom. Majoriteten av dem dör utanför
sjukhus efter ett hjärtstopp, som i flesta all orsakas
av en hjärtinfarkt. För varje minut som går från
hjärtstoppet till det att HLR påbörjas minskar
chansen att överleva med cirka 10 procent.
För att på rätt sätt ta hand om någon som drabbats
av hjärtstillestånd måste man snabbt ringa
larmnumret 112 och omgående sätta i gång
med hjärt lungräddning. För att bli framgångsrik
måste hjärt lungräddningen pågå oavbrutet i väntan
på defibrillering och andra avancerade åtgärder.
Kursen vänder sig till privatpersoner, organisationer
och företag.
Målsättning
Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs säkert
kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt
korrekt kunna genomföra HLR.
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Barnolycksfall
Till följd av olyckor behöver varje år 200 000 barn
läkarvård. 60 - 80 barn dör till följd av olyckor.
En tredjedel av olyckorna händer i och nära
hemmet, en tredjedel inom idrott och sport.
Resten av olyckorna sker inom skola, barnomsorg
och övriga miljöer där barn rör sig.
Barnolycksfall är kunskaper i hur man förhindrar och
omhändertar skador i olika åldersgrupper
Inom området Barnolycksfall ingår att organisera &
handla på en olycksplats.
Vidare ingår ett antal åtgärder för att förebygga och
omhänderta allergiska reaktioner, blödningar,
brännskador, drunkningstillbud, förgiftningar, hastigt
insjuknande, klämskador, kvävningsolyckor,
fallskador och sårskador.
Barn HLR ingår också i kursen man får lära sig att
avgöra om en livlös yngre person har hjärtstopp och
att ge hjärtlungräddning, man får även lära sig att
skilja mellan delvis eller totalt blockerad luftväg och
att behandla en stående eller liggande yngre person
med totalt luftvägsstopp.
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Kontakta Räddningstjänsten
Telefon: 0431-77120
E-post:raddningstjanst@bastad.se
Vi skräddarsyr även utbildningar
efter ert behov.
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