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Utbilda din personal
Uttrycket alla bränder är små till en början stämmer i de allra flesta fall. Detta
innebär att din personal har goda möjligheter att få kontroll på branden i
inledningsskedet under förutsättning att de vet hur de ska agera. Detta leder
naturligtvis till att du och dina medarbetare kan känna en ökad trygghet på
arbetsplatsen men också att risken för produktionsbortfall och skada på
utrustning minimeras.
Varför utbildning?
Många kan tycka att det är enkelt och självklart hur man hanterar en
handbrandsläckare, men när man väl står i en skarp situation är det helt
plötsligt inte lika lätt om man inte övat på detta i förväg.
Det gäller också att våga agera. Många människor vill helt enkelt inte blanda
sig i olyckor av rädsla för att göra fel. Om man övar på sådana situationer i
förväg blir personalen mer självsäker.
Olycksförberedande utbildningar leder till att personalen blir mer säker på hur
man ska förhålla sig i samband med bränder och andra olyckor, vilket i sin tur
leder till att vi alla kan få en tryggare och mer säker arbetsplats.
Arbetsmiljölagen och Lagen om Skydd mot Olyckor ställer, i praktiken,
dessutom krav på utbildning i första hjälpen och att man bör ha en
utbildningsplan för brandskydd.
Utbildning på Bränningen eller hos Er
På Stenungsundsindustrins övningsfält Bränningen kan vi erbjuda både
teoretiska och praktiska utbildningar inom brandskydd och första hjälpen. Vi
kan naturligtvis även utbilda på plats hos Er om så önskas.
Skräddarsydda utbildningar
Våra utbildningar och övningar kan med fördel skräddarsys så att de passar
just Er verksamhet.
Planeringen av utbildningen sker alltid i nära dialog med dig som kund och vi
kan även göra ett förbesök ute på den aktuella arbetsplatsen. Vi kan, om så
önskas, fotografera risker, inhämta lokala rutiner och instruktioner för
exempelvis brand och utrymning som vi sedan infogar i utbildningsmaterialet.
På så vis får Ni alltid ut så mycket som möjligt av våra utbildningar.
Lång erfarenhet
Våra instruktörer har erfarenhet från bland annat räddningstjänst och
riskindustrin.
Mat och logi
Vi kan ordna med mat och logi under Er vistelse hos oss. Kontakta oss för en
fullständig offert.
Tveka inte att hör av Er om Ni har andra önskemål än de utbildningar
som finns med i denna katalog.
Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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Andningsskydd (handhavandeutbildning)
Utbildningen omfattar teori och praktiskt handhavande av Interspiros
andningsapparat Spiromatic 324.
Målgrupp
Utbildningen passar de som vill kunna använda andningsapparaten som ett
självskydd. Den lämpar sig även för personer som ingår i företagets
larmberedskapsorganisation och som har till uppgift att ledsaga
räddningstjänsten till rätt plats inom anläggningen.
Förkunskaper
Utbildningen kräver inga förkunskaper.
Ur kursinnehållet:
- Teori och teknisk beskrivning
- Montering
- Kontinuerligt underhåll, tillsyn och rengöring
- Praktiskt användande

Lämpligt antal deltagare per kurstillfälle

10

Kan genomföras på plats hos kund

Ja

Kan specialanpassas efter önskemål

Ja

Tidsåtgång genomförande

Halvdag

Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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Brand och utrymning (grundutbildning)
Utbildningen syftar till att ge deltagarna en grundläggande förståelse för
brands uppkomst och spridning samt varför det är viktigt att utrymma i tid.
Målgrupp
Utbildningen passar alla.
Exempel på kursinnehåll:










Historik
Exempel från verkligheten
Brandförlopp
Brandrisker i verksamheten
Utrymningsvägar och vägledande markering
Släckutrustning (teori och praktik)
Utrymningsplaner
Lokala regler och rutiner avseende brand och utrymning
Räddningstjänstens roll operativt och förebyggande

Lämpligt antal deltagare per kurstillfälle

10 - 20

Kan genomföras på plats hos kund

Ja

Kan specialanpassas efter önskemål

Ja

Tidsåtgång genomförande

Halvdag

Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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Brandfarlig vara
Utbildningen syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskaper om den
lagstiftning samt de risker och begrepp som finns med brandfarliga varor.
Målgrupp
Utbildningen passar som grundutbildning för de som kommer att arbeta som
föreståndare för brandfarlig vara eller de som på annat sätt kommer i kontakt
med brandfarliga varor på sin arbetsplats.
Ur kursinnehållet:








Aktuell lagstiftning
Definition brandfarlig vara
Klassificering och märkning av brandfarlig vara
Säkerhetsdatablad
Arbetsuppgifter föreståndare
Definition explosionsfarlig miljö
Risker med brandfarlig vara och arbete i explosionsfarlig miljö

Utbildningen innehåller även en praktisk förevisningsövning utomhus.

Lämpligt antal deltagare per kurstillfälle

10

Kan genomföras på plats hos kund

Ja

Kan specialanpassas efter önskemål

Ja

Kurslängd

Heldag

Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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Brandskyddsansvarig grundutbildning
Utbildningen lämpar sig för den eller de som ansvarar för att koordinera
brandskyddsarbetet på ett företag. Utbildningen genomförs med fördel på plats
i Er verksamhet och innehållet kan till viss del specialanpassas.
Ur kursinnehållet:
-

Bränder i samhället
Brandorsaker
Allmän brandkunskap
Lagen om skydd mot olyckor
Andra lagar och regler som styr brandskyddsarbetet
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
Egenkontroll av brandskyddet
Rollen som brandskyddsansvarig
Delegering, ansvar och exempel på rättsfall
Brandskyddsorganisationen

Lämpligt antal deltagare per kurstillfälle

5 - 10

Kan genomföras på plats hos kund

Ja *

Kan specialanpassas efter önskemål

Ja

Tidsåtgång genomförande

Halvdag

* Genomförs med fördel på plats hos er.

Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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Brandskyddskontrollant
Lagen om skydd mot olyckor ställer i praktiken krav på att alla verksamheter
ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). I detta arbete ingår normalt
sett egenkontroll av verksamhetens brandskydd med regelbundna intervall.
Inom organisationen bör det därför finnas någon eller några med särskilt
ansvar för denna uppgift.
Målgrupp
Alla som ansvarar för eller kommer i kontakt med egenkontroll av
verksamhetens brandskydd.
Förutsättningar
Utbildningen förutsätter att Ni har fastställt en brandskyddsorganisation och
bestämt hur Ni vill genomföra brandskyddskontroller inom verksamheten. Vi
kan naturligtvis bistå Er med detta om så önskas.
Ur kursinnehållet:








Aktuell lagstiftning
Verksamhetens brandskyddsorganisation
Brandförlopp
Byggnadstekniskt brandskydd
Kontrollinstruktioner och kontrollintervall
Dokumentation och checklistor
Lokala regler och instruktioner

Praktik
I utbildningen ingår även att vi tillsammans genomför en brandskyddskontroll
på plats hos er.

Lämpligt antal deltagare per kurstillfälle

5

Kan genomföras på plats hos kund

Ja *

Kan specialanpassas efter önskemål

Ja

Tidsåtgång genomförande

Halvdag

* Genomförs med fördel på plats hos er.

Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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Gasmätning
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i risker med
gaser och hur man mäter förekomsten av dessa.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om hur olika typer av gaser
beter sig, vilka risker som finns med dessa samt hur man detekterar dem på
bästa sätt. Din roll kan vara exempelvis arbetsmiljöingenjör, HMS-ansvarig
eller driftpersonal.
Ur kursinnehållet












Vad är en gas.
Läckagescenario vätska/gas
Fysikaliska/kemiska egenskaper
Risker
Faktorer som avgör läckagestorlek
Hur sprider sig en gas
Faktorer som påverkar spridning
Mätinstrument för brandfarlig gas och syrekoncentrationer
Praktiska detaljer vid handhavande av mätinstrument
Hygieniska gränsvärden
Exempel på åtgärder vid olycka

Praktiska övningar:




Handhavande av mätinstrument och dess tillbehör
Mätning av brandfarlig gas på öppen yta och i slutet utrymme
Mätning av syrehalt i slutet utrymme.

Maximalt antal deltagare per kurstillfälle

12

Kan genomföras på plats hos kund

Ja

Kan specialanpassas efter önskemål

Ja

Kurslängd

Heldag

Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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Heta Arbeten
Försäkringsbolagen i Sverige ställer krav på att alla som befattar sig med
brandfarliga och tillfälliga heta arbeten ska genomgå en certifierande
utbildning.
Utbildningen i Heta Arbeten följer Brandskyddsföreningen Sveriges norm.
Kursdeltagarna får kunskaper i hur man genomför heta arbeten på ett
brandsäkert sätt utifrån de regler som fastställts av försäkringsbolagen.
Målgrupp
Utbildningen passar de som kommer att arbeta som tillståndsansvariga,
hetarbetare eller brandvakter vid brandfarliga och tillfälliga heta arbeten.

Maximalt antal deltagare per kurstillfälle

20

Kan genomföras på plats hos kund

Ja

Kan specialanpassas efter önskemål

Kurslängd

Nej *

7 x 40 min

* Genomförs endast enligt Brandskyddsföreningen Sveriges norm
för utbildning i brandfarliga heta arbeten.

Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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Hjärt- och lungräddning (HLR)
Utbildningen i Hjärt- och lungräddning sker alltid enligt de senaste riktlinjerna
som anges av HLR-rådet.
Målgrupp
All personal.
Ur kursinnehållet:





HLR
Stabilt sidoläge
Användning av hjärtstartare
Åtgärder vid luftvägsstopp

Lämpligt antal deltagare per kurstillfälle

10

Kan genomföras på plats hos kund

Ja

Kan specialanpassas efter önskemål

Ja

Kurslängd

Halvdag

Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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Nödlägesövning
Ett nödläge, kris eller katastrof inom organisationen kan uppstå när man minst
anar det. Det kan till exempel vara en brand, ett personolycksfall, terror eller ett
kemikalieutsläpp, det vill säga en situation som först och främst kanske får
allvarliga konsekvenser på liv, hälsa, egendom och miljö men det kan också
vara situationer som påverkar företagets varumärke negativt eller dess
förmåga att kunna bedriva normal verksamhet.
Frågan vad som är ett nödläge är inte alltid helt lätt att svara på då definitionen
kan skifta en del mellan olika verksamheter. Detta gör det viktigt att fastställa
tydliga instruktioner och rutiner för hur hantering av en sådan situation ska ske.
Det bör vidare finnas en nödlägesorganisation med tydliga arbetsroller som
svarar för denna hantering. Om denna organisation övar regelbundet ökar
möjligheterna till att man tar rätt beslut i en pressad situation.
Målgrupp
Personal ingående i företagets nödläges- eller krishanteringsorganisation.
Syfte
Syftet med övningen är att deltagarna ska hitta sina roller och finna bra rutiner i
organisationen med utgångspunkt från befintlig nödlägesplan.
Ur övningsinnehållet (exempel på upplägg):
-

Genomgång av företagets interna plan för nödlägen.
Förslag på praktiska arbetsrutiner.
Genomförande av kaderövningar i mindre grupper.
Slutövning där scenariot väljs i samråd med beställaren.

Slutövningen kan genomföras på en mängd olika sett. Det vanliga är att man
genomför ett scenario i form av ett rollspel mellan nödlägesorganisationen och
en simuleringscentral där uppgifter om händelseförloppet meddelas in till
organisationen via telefon. Övningen kan förstärkas visuellt genom att använda
det datorbaserade simuleringsverktyget RescueSim™ (se bild nedan).
Övningen sammanställs slutligen i en skriftlig rapport.

RescueSim™ hamnmiljö (student view)

Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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Praktik släckövningar och livräddning
Stor övningsvariation kan erbjudas på övningsfältet. Allt från enklare
släckövningar med handbrandsläckare till mer avancerad livräddning och
kylning av större bränder.
Exempel på olika moment som kan erbjudas:









Handbrandsläckare
Brand i kläder
Olika typer av förevisningsövningar, t.ex. brinnande matolja och
kärlsprängning av sprayburk.
Andningsskydd
Kall/varm rökdykning
Kylning och ventilstängning flänsbrand
Livräddning
Vattentransport

Lämpligt antal deltagare per kurstillfälle

Kan genomföras på plats hos kund

Kan specialanpassas efter önskemål

Kurslängd

10 - 20

Vissa delar

Ja

Halv- eller
heldag

Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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Praktisk släckövning och brand i kläder
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper och
färdigheter i handbrandsläckning.
Målgrupp
Denna utbildning passar alla, både kontors- och industripersonal.
Exempel på kursinnehåll
Teori släckutrustning
- handbrandsläckarens funktion och handhavande
- val av handbrandsläckare för olika typer av bränder samt i hemmiljö.
- information om inomhusbrandposter
Brand i kläder
Deltagarna får pröva på hur man släcker en person vars kläder har fattat eld.
Släckningen sker med brandfilt. I detta moment ingår även viss teori.
Förevisning brand i matolja
En kastrull med matolja hettas upp så mycket att den fattar eld. Instruktören
förevisar sedan vad som händer när man häller vatten på brinnande matolja.
Förevisning sprayburk i brand
En sprayburk placeras i en så kallad sprängkista och hettas upp så pass
mycket att kärlsprängning av burken inträffar.
Om övningen genomförs hos Er
Förevisning handbrandsläckare
Instruktören förevisar använding av skum- och pulversläckaren.
Övning handbrandsläckare
Deltagarna ges möjlighet att släcka brand i elmotor eller i en papperskorg med
koldioxidsläckare.
Branden i elmotorn eller papperskorgen sker med en särskild anordning för
utbildningssyften. I denna eldar vi med gasol vilket ger en förhållandevis ren
förbränning. Deltagarna släcker endast med koldioxidsläckare som inte lämnar
några restprodukter.
Om övningen genomförs vid Bränningen
Övning handbrandsläckare
Deltagarna får möjligheter att släcka en större brand med pulversläckare.
Deltagarna får även prova att släcka brand med skum- och koldioxidsläckare.
Maximalt antal deltagare per kurstillfälle

15

Kan genomföras på plats hos kund

Ja

Kan specialanpassas efter önskemål

Ja

Kurslängd

Halvdag

Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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Samaritutbildning
Utbildningens syfte är att ge deltagarna en mer gedigen arbetsplatsanpassad
första hjälpen utbildning i enlighet med principen L-ABC/L-ABCDE.
Målsättningen är att ge deltagaren de kunskaper och färdigheter som krävs för
att denne ska våga ta täten vid omhändertagande av personolycksfall och
kunna avrapportera till sjukvårdspersonal.
Utbildningen pågår under en heldag och varvar teori med praktik. De praktiska
momenten genomförs i mindre grupper och försöker efterlikna verkliga
händelser i så stor mån som möjligt.
Utbildningen kan anpassas beroende på verksamhetsanknutna risker och de
praktiska momenten utförs med fördel med den typ av första hjälpen utrustning
som finns tillgänglig på arbetsplatsen.
Ur kursinnehållet:
-

HLR med hjärtstartare
Omhändertagande enligt L-ABC/L-ABCDE
Olika typskador baserat på verksamhetens risker
Genomgång av materiel och förbandsutrustning
Praktiska övningar

Maximalt antal deltagare per kurstillfälle

Kan genomföras på plats hos kund

Kan specialanpassas efter önskemål

Kurslängd

12

Ja **

Ja

Heldag

** Genomförs denna på annan plats, blir de praktiska momenten mindre omfattande.

Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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Systematiskt brandskyddsarbete
Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) ställer bland annat krav på att
fastighetsägare och hyresgäster ska upprätthålla en skälig nivå på sitt
brandskydd. Som en del i detta bör alla upprätta ett systematiskt
brandskyddsarbete (SBA). Detta innebär i praktiken att man på ett strukturerat
sätt planerar, utför, dokumenterar och följer upp verksamhetens förebyggande
brandskyddsarbete.
Utbildningen syftar till att ge deltagarna en grundläggande förståelse för vilka
krav som ställs på verksamhetens brandskydd utifrån lagstiftningen.
Målgrupp
Utbildningen är främst avsedd för fastighetsägare men kan med fördel
specialanpassas så att den passar just Er verksamhet.
Ur kursinnehållet:










Aktuell lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd
Bränder förr och nu
Den enskildes skyldigheter
Kommunens skyldigheter
Kommunal räddningstjänst
Skäligt brandskydd – vad är det?
Övriga riktlinjer och standarder
Exempel på utformning av SBA
Vanliga fel och brister i brandskyddet

Lämpligt antal deltagare per kurstillfälle

10

Kan genomföras på plats hos kund

Ja

Kan specialanpassas efter önskemål

Ja

Tidsåtgång genomförande

Halvdag

Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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Utrymningsövning
Syftet med en utrymningsövning kan vara flera. Dels vill man öva personalen
och se om de klarar av att fatta rätt beslut när det är frågan om utrymning och
dels kanske man vill kontrollera hörbarheten på utrymningslarmet.
Planering
Planeringen av utrymningsövningen sker alltid i nära dialog med Er som kund.
Vi väljer tillsammans ett scenario som vi utgår ifrån. Rökmaskin kan användas
under vissa förutsättningar.
Skulle det vara så att Ni själva vill hålla i planeringen kan vi, om så önskas,
bistå med observatörer vid själva genomförandet av övningen.
Övningen kan med fördel kombineras med utbildning av utrymningsledare.
Genomförande
Övningen genomförs tillsammans med Er personal och dokumenteras av våra
observatörer.
Efter övningen samlar vi personal från utrymningsorganisationen för en
genomgång. Vi inhämtar där synpunkter om eventuella svårigheter och risker
som uppmärksammats i samband med övningen.
Redovisning
Övningsförloppet och all information som inkommit sammanställs i en rapport
och överlämnas till er.

Kan specialanpassas efter önskemål

Tidsåtgång genomförande

Ja

Halvdag

Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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Utrymningsledare
Att personalen vet hur de ska agera vid en utrymning på grund av brand eller
annat nödläge är A och O för att få till en säker och effektiv utrymning.
Traditionellt sätt har man använt sig av checklistor för att avgöra om samtlig
personal är ute ur en byggnad. Detta fungerar bra i mindre verksamheter som
inte har så många externa besökare. I större verksamheter kan detta i många
fall ta alldeles för lång tid och andra metoder för att avgöra om en byggnad är
utrymd bör istället övervägas.
Fler och fler verksamheter har börjat använda sig av så kallade
utrymningsledare. Varje utrymningsledare blir tilldelade ett avsökningsområde
och i samband med utrymning söker dessa av sina områden i syfte att
säkerställa så inga personer kvarstannar i fastigheten.
Förutsättningar
Utbildningen förutsätter att verksamheten har fastställt en
utrymningsorganisation. Vi kan naturligtvis bistå verksamheten med detta om
så önskas.
Ur kursinnehållet:









Brandförlopp
Bränder förr och nu
Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
Verksamhetens utrymningsorganisation
Utrymningsledarens syfte och roll
Avrapportering till räddningstjänsten
Förebyggande åtgärder
Lokala regler och instruktioner för utrymning och larmning

Lämpligt antal deltagare per kurstillfälle

10

Kan genomföras på plats hos kund

Ja

Kan specialanpassas efter önskemål

Ja

Tidsåtgång genomförande

Halvdag

Boka utbildning eller begär en offert
Ring 0303 - 779733 eller skicka e-post till
branningen@preventbevakning.se
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