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Räddningstjänstförbundet Dala Mitt
tillhandahåller
utbildningar för
medlemskommunerna

Kurser
 Grundläggande-

brandskyddsutbildning
 SBA utbildning
 Heta arbeten
 Föreståndare Brandfarlig vara






Första hjälpen utbildning
Hjärt- och lungräddning
D- HLR utbildning
Barnolycksfallsutbildning

 Körutbildning och först på olycksplats

Vi skräddarsyr gärna utbildningar utifrån
Ert behov!

Grundläggande
brandskyddsutbildning
Kursmål
Utbildningens mål är att deltagaren ska få grundläggande brandkunskap och lära
sig hur man förebygger, hanterar och eliminerar en brand.

Kursinnehåll
• Lagen om skydd mot olyckor
• Hur det systematiska brandskyddsarbetet organiseras
• Hur förebyggs, hanteras och begränsas en brand
• Organisation för utrymning
• Beskrivning av brandskyddsutrustning
• Mänskliga beteenden vid utrymning
• Praktik utbildning i hantering av handbrandsläckare, brandfilt,
utrymningsövning, agerande vid brand.
• Förevisning av brand på spis, olika former av handbrandsläckare

Pris/ kursdeltagare 400 kr exkl. moms inkl. fika
Halvdag

SBA systematiskt
brandskyddsarbete
Kurs mål
Målet med utbildningen är att deltagaren, efter genomgången kurs, ska ha
sådana kunskaper att hon/han ska kunna arbeta systematiskt med brandskyddet.
Utbildningen är för dig som är brandskyddsansvarig/brandombud och anställd i
Borlänge, Falun, Gagnefs eller Säters kommun. Utbildningen omfattar både teori
och praktik, teori först och sedan besöker man att objekt för praktiken där man
praktiskt går igenom checklistan. Kurstid för teori och praktik är 4-6 timmar.
Utbildningen utförs hos respektive kommun.

Kursinnehåll
• Lagstiftning, "Lag (2003:778) om skydd mot olyckor", "allmänna rådet (SRVFS
2004:3 om systematiskt brandskyddsarbete".
• Vad är "Systematiskt Brandskyddsarbete"?
• Brandförlopp och brandrisker Byggnadstekniskt brandskydd
• Kontrollinstruktioner
• Praktiskt handhavande av checklista

Pris/ kursdeltagare 400 kr exkl. moms inkl. fika
Halvdag

Heta arbeten
Kursinnehåll
Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning till exempel
svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell.
Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och
brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och
har certifikat. Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande
säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på
tillfällig arbetsplats samt praktik.

Målsättning/syfte
Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidtaga förebyggande åtgärder vid
brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.
Godkänd deltagare erhåller certifikat.
Målgrupp
Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer
och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det
formella brandskyddsansvaret.
Behörighet
Utbildningen ger behörighet för Heta arbeten i 5 år.

Pris/ kursdeltagare 2800 kr exkl. moms inkl. fika och lunch

Heldag

Föreståndare
brandfarlig vara
Kursmål
Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en
eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i
sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god
kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.
Kursinnehåll
• Brandteori och brandförlopp
• Brandfarliga varors egenskaper
• Lagen och förordningen om brandfarliga varor
• Sprängämnesinspektionens föreskrifter
• Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
• Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
• Tillsyn och kontrollrutiner
• Ansvarsfrågor vid heta arbeten
• Brandsläckningsutrustning
• Praktisk brandövning
• Beredskap vid olyckor
Målsättning/syfte
Efter avslutad utbildning ska deltagaren erhållit kunskap och kännedom om
gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder
vid utflöde samt risker i övrigt.
Målgrupp
Du som ska bli eller redan är föreståndare för hantering av brandfarlig vara av
mindre omfattning.
Pris/ kursdeltagare 2800 kr exkl. moms inkl. lunch och fika
Heldag

Första hjälpen
utbildning
Kursinnehåll
Grundläggande kurs som alla bör gå för att snabbt kunna hjälpa någon som
plötsligt drabbats av akut skada/ sjukdom. Kursen ger dig grundläggande
kunskaper i akut omhändertagande av olika sjukdomstillstånd och akuta
olyckshändelser samt hjärt- och lungräddning och kunskaper att hanterar en
hjärtstartare.
Kursen består av både teori och praktiska scenarioträningar och följer HLRrådets riktlinjer.
Kursen hålls av instruktörer med lång erfarenhet av akutsjukvård och certifierade
av HLR rådets huvudinstruktörer.

Pris/ kursdeltagare 400 kr exkl. moms inkl. fika
Halvdag

Hjärt- och
lungräddning
Kursinnehåll
Kursen följer HLR rådets riktlinjer för hjärt- lungräddning med hjärtstartare och
luftvägsstopp. Efter kursen har man fått kunskaper i såväl bröstkompressioner,
inblåsningar samt handhavande av en hjärtstartare som blir alltmer vanligt ute i
samhället

Kursen består av både teori och praktiska scenarioträningar.
Lämpar sig som repetitionsutbildning.
Kursen hålls av instruktörer med lång erfarenhet av akutsjukvård och
certifierade av HLR rådets huvudinstruktörer.

Pris/ kursdeltagare 300 kr exkl. moms inkl. fika
2 timmar

D- HLR
Kursinnehåll
Kursen följer HLR rådets riktlinjer för hjärt- lungräddning med hjärtstartare och
luftvägsstopp. Efter kursen har man fått kunskaper i såväl bröstkompressioner,
inblåsningar samt handhavande av en defibrillator. Kursen vänder sig till personal
som i sin tjänst kan larmas till personer med misstänkta hjärtstopp.
Kursen hålls av instruktörer med lång erfarenhet av akutsjukvård och certifierade
av HLR rådets huvudinstruktörer.

Pris/ kursdeltagare 800 kr exkl. moms inkl. Fika och kurslitteratur
Halvdag exkl. förstudier

Instruktörsutbildning
Hjärt- och lungräddning
Kursinnehåll
Vi utbildar dig som själv ska utbilda andra. Vi utbildar instruktörer i HLR, S-HLR,
D-HLR, barn-HLR och Första hjälpen. Vi erbjuder instruktörsutbildning enligt
HLR-rådets riktlinjer och utbildningsprogram så att ni själva kan genomföra HLRkurser och grundutbildning för personalen. Vi erbjuder återkommande
repetitionsutbildningar för instruktörer så att man alltid kan vara säker på att vara
uppdaterad enligt senaste riktlinjer* och råd. Innan kursen krävs inläsning av
kursmaterial som skickas ut efter anmälan.

Kursdeltagare som utbildas hos oss har som instruktör möjlighet att kontakta
våra huvudinstruktörer för råd och information i sin roll som instruktör.

Kursen hålls av instruktörer med lång erfarenhet av akutsjukvård och certifierade
av HLR rådets huvudinstruktörer.

Pris/ kursdeltagare 2500 kr exkl. moms inkl. fika, lunch och support av
huvudinstruktör från räddningstjänsten efter kursen.
Heldag

Barnolycksfallsutbildning
Kursinnehåll
Grundläggande kurs som alla som arbetar eller vistas med barn från spädbarn till
puberteten bör gå för att snabbt kunna ingripa där någon plötsligt drabbats av
akut skada/ sjukdom. Kursen följer HLR rådets riktlinjer för hjärt- lungräddning
barn och luftvägsstopp. Efter kursen har man fått kunskaper i såväl inblåsningar,
bröstkompressioner, luftvägsstopp samt grundläggande kunskaper i akut
omhändertagande av olika sjukdomstillstånd och akuta traumasituationer.

Kursen hålls av instruktörer med lång erfarenhet av akutsjukvård och certifierade
av HLR rådets huvudinstruktörer.

Pris/ kursdeltagare 400 kr exkl. moms inkl. fika
Halvdag

BarnHLR utbildning
Kursinnehåll
Grundläggande kurs som alla som arbetar eller vistas med barn från spädbarn till
puberteten bör gå för att snabbt kunna ingripa där någon plötsligt drabbats av
luftvägsstopp eller hjärtstopp. Kursen följer HLR- rådets riktlinjer.

Kursen hålls av instruktörer med lång erfarenhet av akutsjukvård och certifierade
av HLR rådets huvudinstruktörer.

Pris/ kursdeltagare 300 kr exkl. moms inkl. fika
3 timmar

Körutbildning och
först på olycksplats
Kursinnehåll
Som anställd inom kommunernas förvaltningar där du använder kommunens
fordon är du en viktig resurs för samhället. Det ställs höga krav på dig som
person att du som framför kommunens fordon gör detta på ett säkert och
ordningsamt sätt samt att du kan agera om du kommer först till en olycka.
Utbildningen bygger på teoretisk genomgång av trafiksäkerhet och trafikvett samt
grundläggande kunskaper av att först vara först på olycksplats. Kursen
kombineras med praktisk körutbildning och scenarioträning i först på olycksplats.
Kursen hålls av körskollärare och personal med lång erfarenhet av akutsjukvård.
Kursen vänder sig till all personal som använder fordon inom kommunala
förvaltningar.
Max antal deltagare/ kurs 10 personer. (kursdeltagare tar med egen bil)

Pris/ kursdeltagare 1800 kr exkl. moms inkl. lunch och fika
heldag

Heldags
utbildning
Kursinnehåll
Halvdagarkurser kan kombineras ex. grundläggande brandskydd och
förstahjälpen, hjärt- och lungräddning till en heldagsutbildning.
Paketet är fördelaktigt att bokas för grupper,
i priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika

Pris/ kurs upp till 25 deltagare.17 500 kr exkl. moms

Förtäring
Under kurserna ingår fika.
Lunch kan beställas för att avnjutas i vår matsal.
Luncher och middagar levereras från kök Nyström.

Utbildningslokaler
Bysjöns utbildningscenter har utbildningslokaler för både stora och små grupper.
största föreläsningsalen tar upp till 60 personer.
Anläggningen kan användas för både möten och konferenser samt många
praktiska övningar och utbildningar i brand, räddning, akutsjukvård samt diverse
andra utbildningar som bygger på friluftsliv m.m.

Bokning
Kurserna kan bokas via vår hemsida
http://www.dalamitt.se/utbildningar__5
Eller via mail:
bysjons.utbildningscenter@dalamitt.se
För personlig kontakt ring
Johan Björklund
Avdelningschef utbildningsavdelningen
Tfn. 0243/488946
Räddningstjänsten Dala Mitt
johan.bjorklund@dalamitt.se

Adress Bysjöns utbildningscenter
Kolargatan 36 - Borlänge

Vår anläggning har stora
möjligheter till en mångsidig
utbildning!

Varmt
välkommen att
boka en
livsviktig
utbildning hos
oss!

