
Deltidsbrandman
– Ett yrke med mervärde!



Den här informationen riktar sig till dig som är arbetsgivare och vi vill berätta för dig vilka kunskaper som en 
deltidsbrandman har. Kunskaper som är till stor nytta på ditt företag för att skapa en trygg och säker arbetsplats 

och bidrar till en tryggare tillvaro för alla som bor och arbetar på orten.

Att vara deltidsbrandman eller räddningstjänstpersonal i beredskap som det egentligen heter 
innebär att man träder in i sin roll som brandman ”när larmet går”. För att den kommunala 
räddningstjänsten ska fungera är det nödvändigt att arbetsgivare är positiva till att i sin organisa-
tion ha en anställd som också är deltidsbrandman. Det innebär att du får avvara henne eller 
honom vid larm och vid vissa utbildningar, men du får också mycket tillbaka. En deltidsbrand-
man är en resurs vid akuta händelser, t ex vid personskador, sjukdomsfall, bränder och andra 
olyckor men också en resurs för att bedöma olika risker som gör att bränder och andra olyckor 
lättare kan förebyggas.

Utbildningen Räddningsinsats omfattar två olika delkurser
Utbildningen Räddningsinsats är en yrkesutbildning för den som ska jobba som deltidsbrandman 

i kommunal räddningstjänst och består av två delkurser.

Preparandutbildning för räddningsinsats
Genomförs av den egna räddningstjänsten under två veckor och ger grundläggande kunskaper för 
att kunna arbeta som deltidsbrandman. Preparandutbildning är ett krav för att kunna antas till 

Grundkurs för räddningsinsats.

Grundkurs för räddningsinsats
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för denna del av utbildningen. 
Kursupplägget består av två veckor på kursorten, åtta veckor på distans på hemmaplan i kvarts-
fart och avslutningsvis tre veckor på kursorten. Kursen består av såväl teoretiska studier som 
praktiska moment. Efter avslutad kurs har deltidsbrandmannen en yrkesutbildning men kommer 
fortlöpande att genomföra fortbildning och övningar vid sin egen räddningstjänst.

Deltidsbrandman – ett mervärde för dig som arbetsgivare



Det här är några av de områden som en deltidsbrandman har kunskaper inom  
– och som kan ge ett mervärde till dig som arbetsgivare!
Prehospitalt akut omhändertagande: omhändertagande av skadad eller sjuk person enligt L-ABCDE-
principen, hjärt- och lungräddning (HLR) av vuxen och av barn, allmän skadelära

Psykosocialt omhändertagande: krishantering, människors reaktioner vid olyckor, kamratstöd

Brand: grundläggande brandteori, brandförlopp, inomhusbrand, riskbedömning, dörrforcering, 
rökdykning, räddning av nödställd, brandspridning, brandcellsindelning, brandsläckning, brand-
vattenförsörjning, släckmedel, handbrandsläckare, utomhusbrand, vatten- och skumsläckning

Systematiskt brandskyddsarbete: företagens ansvar

Brandskyddsinformation: den enskildes ansvar, brandskydd i hemmet, metoder och materiel för att 
förebygga brand

Farliga ämnen: risker och egenskaper, indikering, begränsningsåtgärder, skyddsutrustning, 
sanering av skadad person

Trafikolycka: personbil och tunga fordon, losstagning – metod och teknik, brandsläckning, 
arbetarskydd

Arbetarskydd: risker i arbetet, hälsorisker, säkring av olycksplats

Person- och djurlivräddning: metod, teknik

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om vad det innebär att ha en deltidsbrandman anställd i din organisation så är 
du välkommen att kontakta räddningstjänsten:

Räddningstjänsten

Kontaktperson, telefon



Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
651 81 Karlstad   Tel 0771-240 240   www.msb.se
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Vill du veta mer?

På MSB:s webbplats finns mer information om utbildningen Räddningsinsats. Där kan du bland  
annat hitta utbildningsplanen som ger dig en uppfattning om utbildningens innehåll, mål och syfte.

Läs mer på www.msb.se
Gå in under Utbildning och övning > Kursutbud A-Ö > Räddningsinsats




