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Räddningsinsatsen, 3 studiepoäng 

Kurs 2 Grib 

Målgrupp  

Kommunalt anställda med uppgift att upprätthålla beredskap för och delta i 

kommunala räddningsinsatser. 

Behörighetskrav 

För att antas till kursen krävs anställning som räddningstjänstpersonal i 

beredskap, deltidsbrandman inom kommunal räddningstjänst samt att den 

sökande genomgått kursen Kommunal räddningstjänst med godkänt resultat.  
MSB kan efter prövning även anta sökande som organisatoriskt ingår i 

kommunens räddningstjänstverksamhet utan att vara anställd i den 

kommunala räddningstjänsten. 

Syfte 

Kursen ska ge den studerande förutsättningar att vidareutveckla kunskap, 

färdighet och kompetens för att arbeta i kommunal räddningstjänst med att 

förbereda och genomföra räddningsinsatser. Den studerande ska även kunna 

medverka i större räddningsinsatser samt under extraordinära händelser i 

samhället efter avslutad kurs. 

Lärandemål 

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna; 

 

 förutse brandförlopp,  

 använda metoder och tekniker vid brand för att hindra och begränsa, 

fortsatta skador på människor, egendom och miljö,   

 beskriva räddningstjänstens organisation vid en trafikolycka, 

 identifiera vilka risker som räddningstjänstpersonalen måste ta hänsyn 

till vid en trafikolycka,  

 använda metoder avseende losstagning personbil,  

 använda metoder vid trafikolycka avseende fordon med alternativa 

drivmedel,  

 använda metoder avseende losstagning buss och lastbil,  

 använda metoder för djurlivräddning, 

 använda metoder för säkert arbete på höjd eller annan nivåskillnad, 
 använda metoder för dörrforcering,  

 beskriva hur det byggnadstekniska brandskyddet kan påverka insatsen,  
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 använda strategier för att hantera potentiellt traumatiska händelser, 

 använda metoder för livräddning vid en olycka med farliga ämnen,  

 använda metoder för att begränsa spridning av farliga ämnen i miljön, 

 använda systematiskt akut omhändertagande enligt S-ABCDE med 

inriktning barn,  

 använda systematiskt akut omhändertagande enligt S-ABCDE med 

inriktning brännskador,  

 beskriva systematiskt akut omhändertagande enligt S-ABCDE vid 

hypotermi och drunkning, 

 beskriva systematiskt akut omhändertagande enligt S-ABCDE vid 

vanligt förekommande folksjukdomar, 

 beskriva metoder för inventering och prioritering vid allvarlig händelse. 

 

Innehåll 

Inom ämnesområdet brand utvecklas kunskaperna och färdigheterna i 

brandsläckning och livräddning från kurs 1 med utgångspunkt i säkerhet och 

god arbetsmiljö.   

Vidare innefattar ämnesområdet räddning metoder och tekniker vid trafik- och 

djurlivräddning samt dörrforcering. 

Ämnesområdet akut omhändertagande behandlar utifrån ett mer specialiserat 

perspektiv inriktningarna barn, medicinska tillstånd, brännskador, hypotermi 

samt arbete på stor skadeplats/allvarlig händelse. 

Vad gäller farliga ämnen ligger tyngdpunkten på praktisk övning och träning på 

metoder för livräddning, inklusive livräddande personsanering. Miljö kommer 

att genomsyra alla ämnen men den studerande kommer också få konkret 

övning i att begränsa spridning. 

Arbete på hög höjd, systematiskt brandskyddsarbete och krishantering är också 

ämnesområden som behandlas. 

Pedagogik och metodik 

I kursen betonas ett processorienterat lärande där ett aktivt och undersökande 

arbetssätt främjas. Ett processorienterat lärande innebär, att den studerande 

utvecklar både sina kunskaper och sin förmåga att lära. Arbetssättet innebär att 

samarbets- och problemlösningsförmågan stärks, liksom förmågan att ta 

ansvar för det egna lärandet. All undervisning sker på svenska. I kursen 

tillvaratas fortlöpande resultat från forskning och utveckling. 

Upplägg och omfattning 

Kursen Räddningsinsatsen omfattar 3v, 3 studiepoäng. 

Utbildningsformen är flexibel och beroende av vilken typ av utbildning som 

den studerande söker och antas till kommer fördelningen skolbundet och 

distans att variera i omfattning. 



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap Kursplan 3 (3) 

 Datum 

170823 

 

Diarienr 

2016-4589-2 
Utgåva 

 
 

 

 

Läromedel 

Redovisas i separat litteraturlista 

 
Närvaro 

Kursens pedagogik bygger på att den studerande är närvarande och aktiv under 

kursens samtliga delar. 

Examination och betygssättning 

Examination kan genomföras på hel eller del av kurs. Examinationen kan göras 

skriftligt, muntligt eller genom praktisk tillämpning. Kursansvarig lärare 

informerar vid kursstarten om vilka examinationsformer som gäller för kursen 

och när dessa äger rum. 

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle ska 

förnyad prövning anordnas i nära anslutning till ordinarie 

examinationstillfälle. Omexamination erbjuds vid två tillfällen. 

På kursen ges betyget Godkänd eller Icke Godkänd. Utbildningsbevis utfärdas 

efter godkänt resultat.  

 


