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Den stora olyckan, 6 studiepoäng
The major accident, 6 credits
Behörighet
Behörig att påbörja kursen är den som antagits till Utbildning i Skydd mot
olyckor, 80 studiepoäng. För att vara behörig måste också minst 40 av 60
studiepoäng från kurserna; Yrkesroll i kommunalt säkerhets-, och
räddningsarbete samt olycksförebyggande arbete, Olyckans skeden, Risker
med farliga ämnen, Säkerhetsarbete på ett systematiskt och säkert sätt,
Kommunalt säkerhetsarbete, Skadeplatsen samt Lärande i arbete (LIA) vara
godkända. För de studerande som påbörjat utbildningen vårterminen 2022
eller senare krävs att hela kursen Säkerhetsarbete på ett systematiskt och
säkert sätt är godkänd.

Syfte
Syftet med kursen är att ge den studerande förutsättningar att utveckla sina
kunskaper, färdigheter och kompetenser vad gäller före, under och efterarbete
vid större eller komplicerade olyckor och samhällsstörningar.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
avläsa risker i samband med räddningsinsatser och vidta åtgärder för
att hantera dessa



tillämpa metoder för inventering och prioritering av drabbad



redogöra för vanligt förekommande folksjukdomar samt det akuta
omhändertagandet vid dessa tillstånd



utvärdera egen kost- och träningsplan



tillämpa metoder för olycksutredning
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redogöra för hur och varför erfarenheter från tillbud, olyckor,
räddningsinsatser och säkerhetsarbete ska dokumenteras och användas
i det förebyggande arbetet



göra ett insatskort vid insats



använda metoder för losstagning i samband med insats mot tunga
fordon och använda alternativa metoder för losstagning mot personbil



använda metoder för räddningsinsats vid stora eller komplicerade
olyckor för att förhindra eller mildra fortsatta skador på människa,
egendom och miljö utifrån en aktörsgemensam helhetssyn.

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen belyser metoder och tekniker vid räddningsinsats vid större olyckor.
Kursen berör bl.a. räddningstjänst under svåra förhållanden, miljöpåverkan,
livräddning, losstagning, riskperception och bedömning, rökdykning.
Kursen innefattar också olycksutredning, insatsplan, lednings- och
beslutsorganisationer och komponenter samt erfarenhetsåterföring. Hälsa och
livsstil ingår också som en viktig del i kursen.

Läromedel
Redovisas separat i läromedelslista.

Examination och betygssättning
Kursen examineras genom tre examinerande moment som utgör ett samlat
bedömningsunderlag för kursen. Examinerande moment 1 och 3 genererar 1
studiepoäng vardera och examinerande moment 2 genererar 4 studiepoäng.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle ska
förnyad prövning anordnas i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle
dock senast inom 8 veckor, om inte särskilda skäl föreligger. Möjlighet till
omtentamen ges vid två tillfällen, därefter vid nästa ordinarie kurstillfälle.
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