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Brand och räddningsdagarna (2 dagar) 

Brand- och räddningsdagarna är ett tvådagars, platsbundet 

fortbildningskoncept som riktar sig till personal inom kommunal 

räddningstjänst. Fortbildningen inspireras av det internationella koncept som 

ofta benämns som ”Rescue Days”, vilket främst handlar om ämnesområdet 

losstagning. Brand- och räddningsdagarna är ett vidareutvecklat koncept där 

fler ämnesområden inom räddningsinsats belyses för att skapa en mer 

heltäckande fortbildning för personal inom den kommunala räddningstjänsten. 

Målgrupp 

Anställda inom kommunal räddningstjänst, endera som heltidsanställd eller 

som räddningstjänstpersonal i beredskap. 

Förkunskaper 

Deltagaren bör ha grundläggande kunskap om och färdigheter att genomföra 

vanligt förekommande moment inom kommunens organisation för 

räddningstjänst. 

Urval 

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval med hänsyn till jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv. 

Syfte 

Syftet med fortbildningen är att kursdeltagaren ska ges möjlighet att uppdatera 

och fördjupa sina tidigare kunskaper inom olika områden som kan behöva 

hanteras inom räddningsinsats. Kursdeltagaren ges möjlighet att möta och lära 

sig nya metoder, tekniker och utrustning under fortbildningen. Ett annat 

underliggande syfte är också att kursdeltagaren ska kunna få möjlighet att ta 

med sig dessa kunskaper till sin arbetsplats för att t.ex. kunna delge sina 

kollegor olika metoder, tekniker och verktyg som man möter under sitt 

deltagande. 

 

 

 



 

 

 

Lärandemål 

Målen delas in i olika ämnesområden. Efter genomförd kurs förväntas 

deltagaren kunna: 

Losstagning: 

 tillämpa metoder för losstagning vid räddningsinsats mot olika 

fordonstyper 

 redogöra för vikten av riskbedömning i samband med losstagning vid 

insats av olika fordonstyper  

 beskriva metoder för losstagning vid räddningsinsats mot olika 

fordonstyper 

Akut omhändertagande: 

 tillämpa metoder samt tekniker vid akut omhändertagande utifrån 

olika perspektiv och skeenden 

 använda olika typer av utrustning vid akut omhändertagande 

Livräddning: 

 tillämpa metoder för livräddning utifrån olika situationer med hänsyn 

till perspektiven liv, egendom och miljö 

 beskriva metoder för livräddning utifrån olika situationer med hänsyn 

till perspektiven liv, egendom och miljö 

Farliga ämnen: 

 tillämpa metoder för hantering av kemikalier/farliga ämnen vid 

räddningsinsats 

Brand: 

 redogöra för nyutvecklade modeller, metoder och tekniker inom 

räddningstjänstområdet 

Risk och förebyggande: 

 tillämpa en systematisk metod för riskbedömning i samband med 

räddningsinsats 

Krisstöd: 

 redogöra för vikten av krisstöd för både individ och grupp vid 

räddningsinsats 

 beskriva några metoder gällande krisstöd utifrån olika perspektiv 

 



 

 

Innehåll 

Innehållet i kursen fördelas i stor utsträckning på det stationssystem som ligger 

till grund för hur fortbildningen genomförs. Kursen innehåller bland annat:  

 olika metoder för losstagning på olika fordonstyper 

 vikten av riskbedömning 

 systematiskt akut omhändertagande 

 livräddning utifrån olika situationer, exempelvis person- och/eller 

djurlivräddning, arbete på hög höjd etc. 

 hantering av kemikalieutsläpp/farliga ämnen 

 brand- och släcktekniker 

 tillämpbara metoder vid räddningsinsats, exempelvis dörrforcering 

 riskbedömning på ett systematiskt sätt 

 krisstöd 

 

Pedagogik och metodik 

Stationssystemet som deltagaren möter under fortbildningen baseras på både 

praktiska och teoretiska moment. Under genomförandet som sker till 

övervägande del tillsammans med andra, fokuseras det på kursdeltagarens 

initiativ och ansvar för det egna lärandet. Kursdeltagaren ges också möjlighet 

att individuellt och tillsammans med andra, reflektera över genomförandet. 

Erfarenhetsutbyte mellan deltagare ses som en central del i lärandet. Innehållet 

i fortbildningen lyfter också in individens roll i gruppen, eftersom 

stationssystemet strävar efter att spegla det kursdeltagaren kan komma att 

möta i sitt yrkesutövande.  

Upplägg och omfattning 

Kursen är en platsbunden fortbildning som pågår under två dagar. 

Kursdeltagaren kommer att möta ett stationssystem där man genomför och 

tillämpar olika tekniker samt metoder inom olika områden för räddningsinsats. 

Både teoretiska och praktiska moment ingår under fortbildningen. 

Läromedel och materiel 

Allt teoretiskt kursmaterial till kursdeltagaren tillhandahålls på plats. Gällande 

personlig skyddsutrustning är kravet för deltagande att den enskilde själv 

ansvarar för att ta med t.ex. larmställ, hjälm, ögonskydd etc. till kursens 

genomförande. 

Intyg 

Efter genomförd kurs utfärdar MSB ett kursintyg till den studerande.  
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