
Examinationssammanställning  

Per studerande som genomgått lokal eller regional utbildning före eller under 2021. 

När examinationssammanställningen behandlats av MSB meddelas den studerande om behörighet att söka Grib Kurs 2. 

Namn på studerande 

(för- och efternamn)  

Personnummer 

(10 siffror) 

Kontaktuppgifter 

Mobilnummer: 

E-post: 

Körkort

☐(b-körkort) ☐(c-körkort) övriga körkort: 

 Anställd hos

 (organisation)  



Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 
651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se 
 

Utbildad hos 

 (organisation som varit huvudansvarig) 

Kontaktperson för utbildningen 

 (För- och efternamn) 

Kontaktuppgifter till kontaktperson för utbildningen(Mejl och telefonnummer dagtid)  

https://www.msb.se/
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Lärandemål Grib kurs 1A 
Examinationsnummer(skriv 
den benämning som angavs 
i ansökan) 

Datum utbildningen 
påbörjades kopplat till 
lärandemålet 

Datum utbildningen 
avslutades kopplat till 
lärandemålet 

Datum för godkänd 
examination Bedömande examinator 

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, 
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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 
SABCDE, 

     

använda vanligt 
förekommande materiel 
som används vid 
systematiskt akut 
omhändertagande, 

     

ange den lagstiftning som 
inverkar på området akut 
omhändertagande. 
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Lärandemål Grib kurs 1B Examinationsrubricering 
Datum utbildningen 
påbörjades kopplat till 
lärandemålet 

Datum utbildningen 
avslutades kopplat till 
lärandemålet 

Datum för godkänd 
examination Bedömande examinator 

beskriva hur det 
kommunala 
handlingsprogrammet 
utifrån riskbild 
dimensionerar den egna 
räddningstjänstens 
organisation och förmåga, 

Kommunalt säkerhetsarbete     

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

Kommunalt säkerhetsarbete     

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

Släckvatten     

hantera den egna 
räddningstjänstens materiel 
för släckvattenförsörjning 

Släckvatten     

använda den egna 
räddningstjänstens stegar 
på ett säkert sätt,   

Stegar     

använda den egna 
räddningstjänstens 
personliga 
skyddsutrustning 

Personlig skyddsutrustning     
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Underskrifter 

beskriva den egna 
räddningstjänstens arbete 
vid olyckor med farliga 
ämnen 

Farliga ämnen organisation 

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

Farliga ämnen utrustning 

beskriva den egna 
räddningstjänstens arbete 
och utrustning för 
dörrforcering 

Dörrforcering 

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

Akut omhändertagande 

beskriva den egna 
räddningstjänstens arbete 
och utrustning vid 
vattenlivräddning 

Vattenlivräddning 

beskriva den egna 
räddningstjänstens arbete 
och utrustning vid 
trafikolycka, 

Losstagning 

Beskriva hur den egna 
räddningstjänsten kan 
hantera olika typer av hot 

Losstagning 
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I och med underskrifter medges att MSB sparar personuppgifter i MSB:s studieadministrativa system. Efter underskrift scannas dokumentet och skickas till 
utbildning@msb.se 

Kontaktperson för utbildningen:       datum:

Studerande:           datum: 
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