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Allmän information 
Utbildningsverksamheten inom RSNV verkar för att minska olyckorna i samhället och 
riktar sig till alla som behöver utbildning för att kunna ingripa och förebygga olyckor. 

Vår personal har god erfarenhet och gedigen kunskap inom 
räddningstjänstområdet. Denna katalog beskriver vilka utbildningar vi erbjuder, hur 
upplägget ser ut och vad de kostar. 
 
Är det ingen utbildning som känns helt rätt? Förutom våra ordinarie utbildningar kan 
vi även sätta ihop specialutbildningar inom områden som brandskydd, sjukvård och 
hantering av farliga ämnen. Hör gärna av dig till oss med dina önskemål. 

Bokning 
För att boka en utbildning ber vi er att kontakta oss via e-post på adressen 
externutbildning@rsnv.se. Vi kommer sedan att kontakta er för vidare samtal och 
information kring utbildningen. 
 

Avbokning 
Vid avbokning av beställd kurs senare än 14 kalenderdagar före fastställd kursstart 
förbehåller vi oss rätten att fakturera 50 % av kurskostnaden. Om avbokning sker 
senare än 7 kalenderdagar innan kursstart faktureras 90 %. 

Om vi behöver ställa in en utbildning bli det naturligtvis ingen kostnad för er som 
kund. 

 

Betalning 
Betalning sker via faktura. Moms tillkommer på samtliga priser. Vi reserverar oss för 
eventuella prisjusteringar. 
 

Utbildningsplatser 
Våra utbildningar hålls på följande platser:  
 

• Brandorama, Sabelgatan 8 i Helsingborg 
• Ängelholms brandstation, Östra Vägen 11 i Ängelholm 
• Brandstationen i Örkelljunga, Järnvägsgatan 10 i Örkelljunga 
• Brandstationen i Bjuv, Verkstadsgatan i Bjuv  
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Önskar ni att vi istället kommer ut och håller utbildningen på plats i er egen 
verksamhet så kan vi lösa det också. Kontakta oss för mer information angående 
detta. 
 

Digitala utbildningar 
De flesta av våra utbildningar kan vi även genomföra digitalt på distans via Microsoft 
Teams. För de utbildningar som innehåller både teori och praktiska moment kan vi 
erbjuda teoridelen på distans med möjlighet att boka in praktikdelen vid ett senare 
tillfälle. Bokning av de digitala utbildningarna sker på samma sätt som beskrivs ovan 
under rubriken Bokning.  
 

Inför utbildningen 
Tänk på att använda oömma kläder vid våra utbildningar då de innehåller olika 
praktiska moment. Långt hår bör vara uppsatt vid de praktiska momenten.  
Om ni har önskemål om specialkost så anmäl detta så snart som möjligt. Dock minst 
en vecka innan utbildningen.  

Vill ni genomföra våra brandutbildningar på plats hos er behövs tillgång till en 
asfalterad yta på ca 10 m2 där vi kan genomföra de praktiska momenten d.v.s. 
handbrandsläckning och brandfilt. 

Vid våra sjukvårdsutbildningar behövs en golvyta på ca 10 m2 där alla deltagarna 
ryms när de praktiska övningarna på HLR-dockorna ska utföras. 

 

Ljud och bild 
Vill ni utföra utbildningen på plats hos er behöver vi tillgång till projektor, 
projektorduk och högtalare i en lokal där alla deltagarna kan sitta. Verksamheten 
ansvarar för att detta finns på plats och att teknisk utrustning fungerar vid kursstart.   
 

Hantering av personuppgifter 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst behandlar dina personuppgifter i syfte att 
genomföra utbildningar, utfärda certifikat och för uppföljningar av genomförda 
utbildningar.  

Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till 
ändamålet och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen 
(679/2016). 

I samband med att ni anmäler er till utbildning hos oss samtycker ni till att era 
personuppgifter registreras i vårt register. Uppgifterna kommer att sparas hos oss 
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för vårt uppföljningsarbete och kan komma att användas vid förnyad kontakt. Du kan 
när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta räddningstjänsten via e-
post: info@rsnv.se.  

Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänsten Skåne Nordväst,  
org. nr: 222000–3087, med adress Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg. Om du anser 
att dina personuppgifter behandlats i strid med Dataskyddsförordningen kan du 
kontakta räddningstjänsten via e-post: info@rsnv.se eller telefon 010-219 00 00. 
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Priser 
Nedan följer kortfattad information om priser, längd på kurser och antal deltagare 
på respektive kurs. En längre beskrivning av innehållet i kurserna beskrivs längre 
fram i katalogen. 
 

Grundläggande 
brandutbildning 
Kurslängd:   3 timmar 
Max antal deltagare:  25 personer 
Pris: 9000 kr per kurs, exkl. moms 
 

Systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) 
Kurslängd:   3 timmar 
Max antal deltagare:  25 personer 
Pris: 1100 kr per person, exkl. moms 
 

Föreståndare brandfarliga 
varor 
Kurslängd:   7,5 timmar 
Max antal deltagare:  20 personer 
Pris: 3975 kr per person, exkl. moms 
Bokning görs via 
Brandskyddsföreningens hemsida.  
 

Heta arbeten 
Kurslängd:   7 timmar 
Max antal deltagare:  20 personer 
Pris: 3375 kr per deltagare, exkl. 
moms 
Bokning görs via 
Brandskyddsföreningens hemsida. 

Anläggningsskötare 
brandlarm 
Kurslängd:   7,5 timmar 
Max antal deltagare:  20 personer 
Pris: 3975 kr per deltagare, exkl. 
moms 
Bokning görs via 
Brandskyddsföreningens hemsida. 
 

Utrymningsövning 
Kurslängd:   2 timmar 
Max antal deltagare:  Alla personer 
inom verksamheten 
Pris: 8500 kr per övning, exkl. moms 
 

Sjukvårdsutbildning vuxen 
Kurslängd:   3 timmar 
Max antal deltagare:  12 personer 
Pris: 6400 kr per kurs 
 

Hjärt- och lungräddning för 
barn (Barn-HLR) 
Kurslängd:   1,5 timmar 
Max antal deltagare:  8 personer 
Pris: 5800 kr per kurs, exkl. moms 
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Utbildningar vi erbjuder 
Nedan redovisas en mer detaljerad beskrivning av innehållet i de utbildningar om 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst erbjuder.  
 
 

Grundläggande brandutbildning (GBU) 
Syftet med utbildningen är att deltagarna ska känna till hur ett brandförlopp startar 
och utvecklas samt hur olika brandskyddsåtgärder påverkar det faktiska 
brandförloppet. Deltagarna ska kunna göra ett snabbt och riktigt ingripande i en 
nödsituation där brand- eller risk för brand föreligger. 

Innehåll: 

• Brandkunskap 
• Brandorsaker 
• Förebyggande brandskydd 
• Utrymning 
• Larmning 
• Släckredskap med praktiska övningar 

De praktiska momenten består av att kursdeltagarna får pröva att släcka olika typer 
av bränder i det fria med de vanligaste släckredskapen. 

 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 
Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap och förståelse för det 
organisatoriska arbete som krävs för att brandskyddet ska uppnå en skälig nivå inom 
en verksamhet eller organisation. Utbildningen riktar sig till personer inom 
verksamheter med ansvar för brandskyddsfrågor samt brandskyddskontrollanter. 

Kursens innehåll: 

• Lag om skydd mot olyckor – tolkning av denna 
• Genomgång av MSB:s allmänna råd, samt föreskrifter 
• SBA, vad är det? Hur gör man? 
• Fastighetsägarens – nyttjanderättshavarens ansvar 
• Kommunens ansvar 
• Förebyggande brandskydd – Tips och råd om hur ni kan arbeta för att höja 

brandskyddet i er verksamhet 
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Föreståndare brandfarliga varor 
Utbildningen är avsedd för personer som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga 
varor i verksamheter där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning. 
Efter avslutad utbildning ska deltagarna erhållit kunskap och kännedom om gällande 
lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde 
samt risker i övrigt. 

Kursens innehåll: 
• Föreståndarens ansvar 
• Tillståndshantering 
• Hantering av brandfarliga varor 
• Tillsyn 
• Riskutredning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor 

 

Heta arbeten 
Arbetar man med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med 
snabbgående verktyg, finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana 
arbeten kallas Heta arbeten.  

Ett av villkoren för att få utföra denna typ av arbeten är att de som hanterar tillfälliga 
brandfarliga heta arbeten måste ha en utbildning på området och följa de 
säkerhetsregler och rutiner som har tagits fram.  

Kursens innehåll: 
• Ansvar 
• Risker 
• Säkerhetsregler 
• Kontrollblankett 
• Släckutrustning 
• Brandskyddsorganisation 
• Brandfarliga varor 
• Tätskiktsarbete 
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Anläggningsskötare brandlarm 
Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm 
ska ha minst två av anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare. 
Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötaren kunskap om risker, lagar och 
regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.  

Kursens innehåll: 
• Risker 
• Brandkunskap 
• Lagar och regler 
• Teknik 
• Detektion 
• Organisation 
• Praktik 

 

Utrymningsövning 
Utbildningen består av både teori och praktik och syftar till att öva den egna 
organisationens förmåga att utrymma på ett säkert och effektivt sätt. Utbildningen 
genomförs på plats i verksamhetens lokaler så att deltagarna får öva utrymning i sin 
egen verksamhet.  

Innehåll: 
• Brandlarmsanläggning 
• Utrymningsplaner 
• Utrymningsvägar 
• Utrymningsorganisation 
• Utrymningsövning med rök 
• Genomgång och utvärdering av utrymningsövning 

 

Sjukvårdsutbildning vuxen 
I vår sjukvårdsutbildning får du lära dig att känna igen ett hjärtstopp, utföra hjärt- 
och lungräddning på vuxna (Vuxen-HLR), åtgärda ett luftvägsstopp och att använda 
en hjärtstartare. Vi lär dig också att känna igen några vanliga sjukdomstillstånd och 
utföra första hjälpen vid olyckor och sjukdomsfall.  

Kursen leds av en utbildad instruktör och enligt riktlinjerna från Svenska rådet för 
hjärt- och lungräddning. 
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Hjärt- och lungräddning för barn (Barn-HLR) 
I vår HLR-utbildning för barn får du lära 
dig att känna igen ett hjärtstopp på ett 
barn, utföra hjärt- och lungräddning 
(Barn-HLR), åtgärda ett luftvägsstopp 
och att använda en hjärtstartare.  

Kursen leds av en utbildad instruktör och 
enligt riktlinjerna från Svenska rådet för 
hjärt- och lungräddning.  

 

 

Kemutbildning 
Kemikaliehantering kan påverka människor, egendom och miljön negativt. Ett tillbud 
hindras från att bli en olycka genom kunskap, rutiner och beredskap. Hos oss på 
Brandorama kan ni få kunskapen och förutsättningarna för att skapa rutiner samt 
beredskap kring de ämnen som ni hanterar idag. 

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med kyl- och frysanläggningar med 
ammoniak, som till exempel planerare, projektörer, ägare, brukare, 
installationspersonal, servicepersonal samt drift- och underhållspersonal.  

Vi genomför utbildningen i samarbete med Kyltekniska föreningen (The Swedish 
Society of Refrigeration) och Ammonia Partnership. Kursen är både teoretisk och 
praktisk. Under praktiken övar vi med skarp ammoniak och skyddar oss med 
andningsskydd. Kursen ger en god insikt i ammoniakens egenskaper och hur ett 
läckage kan förhindras och hur du praktiskt ska agera för att skademinimera om en 
olycka ändå skulle inträffa. Anmälan till utbildningen sker via admin@kyltekniska.se. 

 
 



 

 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst  •  Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg  
010-219 00 00  •  info@rsnv.se  •  rsnv.se 

 


