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Yrkesroll i kommunalt säkerhets- och
räddningsarbete, 6 studiepoäng
Professional role in municipal safety and
rescue work, 6 credits
Behörighet
Behörig att påbörja kursen är den som antagits till Utbildning i Skydd mot
olyckor, 80 studiepoäng.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en introduktion till utbildningen och vad det är att
verka inom yrkesområdet kommunalt säkerhets- och räddningsarbete. Syftet är
vidare att behandla normer och värderingar i förhållande till individen,
yrkesverksamheten samt omgivande samhälle. I kursen varvas såväl teori och
praktik som Lärande I Arbete (LIA).

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
•

identifiera olika grupprocesser och faser i en grupps utveckling

•

urskilja hur människor kommunicerar i olika situationer

•

beskriva hur säkerhetsarbete kan bedrivas på lokal nivå i samhället

•

förklara grundläggande lagstiftning inom området skydd mot olyckor

•

förklara vilka fysiska krav som ställs på yrkesrollen med hänsyn till
arbetsmiljö

•

förklara grundläggande normkritiska perspektiv

•

förklara hur yrkesrollen har förändrats i samband med förändringen i
samhället

•

förklara och tillämpa systematiskt akut omhändertagande enligt SABCDE
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•

använda personlig skyddsutrustning och ha kännedom om vanligt
förekommande materiel och metoder inom räddningstjänsten

•

redogöra för centrala miljöbegrepp

•

förklara hur egna och drabbades fysiska och psykiska reaktioner kan
uppstå vid en potentiell krissituation

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen innefattar huvudsakligen en introduktion till utbildningen och
yrkesområdet kommunalt säkerhets- och räddningsarbete. I kursen behandlas
bl.a. grupprocesser, S-ABCDE, miljö och krishantering. Kursen behandlar
också genus, normer och värderingar där individen, yrkesområdet och
samhället diskuteras utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Innehållet
spänner över såväl praktiska som teoretiska moment där delar av kursen
genomförs på en LIA plats. Hälsa och livsstilsfrågor ingår också som en viktig
del i kursen.

Läromedel
Redovisas separat i läromedelslista.

Examination och betygssättning
Kursen examineras genom sex examinerande moment som utgör ett samlat
bedömningsunderlag för kursen. Varje examinerande moment genererar
vardera 1 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.
På kursen ges betyget Godkänt eller Icke Godkänt.

