
Skydd mot olyckor
och arbeta med räddning och säkerhet

Läs
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Utbildningen Skydd mot olyckor
Skydd mot olyckor är en tvåårig efter 
gymnasial utbildning som ger dig både 
de teoretiska kunskaper och de praktiska 
färdigheter som krävs för att arbeta 
inom räddnings och säkerhetsområdet.

Vare sig du jobbar inom kommunal 
räddnings tjänst, inom offentlig eller 
privat sektor, kommer du att ha 

kompetens att både förebygga och 
hantera olyckor av olika slag.

I den här broschyren presenteras utbild 
ningen i korthet. Ytterligare information 
hittar du på www.msb.se/smo.

Välkommen med din ansökan!
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Arbetsmarknaden
Utbildningen Skydd mot olyckor ger dig 
en examen i räddnings och säkerhets   
arbete. Du får kompetens att arbeta 
inom den kommunala räddnings tjänsten 
eller inom området skydd mot olyckor 
vid andra kommunala förvalt ningar, 
statliga myndigheter eller företag. 

Arbeta inom räddningstjänsten
Arbetet inom räddningstjänsten består 
av både förebyggande arbete och utryck
ningar. Det förebyggande arbetet innebär 
att du arbetar för att minska bränder och 
olyckor i samhället. Exempel på förebyg
gande arbete är tillsyn av brandskyddet på 
skolor och företag, planering och genom
förande av brandskyddskampanjer eller 
utbildning på arbetsplatser och skolor.

Utryckningar, som utgör en mindre 
del av arbetstiden, görs vid till exempel 
bränder, trafikolyckor, sjukvårdslarm, 
kemikalieolyckor, olyckor med farligt 
gods, djurlivräddning och oljeutsläpp.
Vid en räddningsinsats kan du behöva 
arbeta på höga höjder och i trånga 
utrymmen. Därför bör du inte vara 
höjdrädd eller lida av klaustrofobi.
Som anställd inom räddningstjänsten 
möter du människor i en rad olika 
samman hang  ofta i svåra situationer. 

Därför är det viktigt att du har en vilja att 
hjälpa människor, förmåga att samarbeta 
och är stresstålig. Eftersom brandmanna
yrket kräver god fysik är konditions och 
styrketräning också en del av arbetet.

Om du är inställd på arbete som brand
man i kommunal räddningstjänst får du 
vara beredd på att de fysiska kraven ser 
annorlunda ut för att få anställning än 
för att komma in på utbildningen. Varje 
räddningstjänst bestämmer sin egen 
nivå. Vill du veta mer om vilka fysiska 
krav som gäller? Ta kontakt med den 
aktuella räddningstjänsten.

Andra yrken?
Förebyggande säkerhetsarbete behövs 
inom alla delar av samhället. Det ställs 
allt högre krav på att både privata företag 
och offentlig verksamhet arbetar med 
olika typer av förebyggande arbete. 

Beroende på inriktning av verksamhet 
kan det handla om att göra riskanalyser 
för att identifiera riskområden och förhin
dra att olyckor sker. Det kan också handla 
om att arbeta för att förbättra samhällets 
förmåga att klara av större olyckor och 
kriser samt att minska konsekvenserna av 
dessa. Du kan också arbeta med systema
tiskt brandskyddsarbete och utbildning av 
personal i säkerhetsfrågor. 

Exempel på yrken är brandskydds
tekniker, brandskyddsansvarig och 
säkerhetssamordnare.

Vidareutbildningar
Det finns ett antal vidareutbildningar 
inom risk och säkerhetsområdet bl a 
inom tillsyn och olycksförebyggande 
verksamhet samt räddningsledning. Det 
finns därför goda möjligheter till vidare
utveckling inom ditt yrke.
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” ”
Risk- och säkerhetsarbete behövs 

inom alla delar av samhället.
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Anmälan
Sista anmälningsdatum är den 15 april 
för höstterminen och den 15 oktober 
för vårterminen. Du anmäler dig via 
www.msb.se/smo. Kom ihåg att du måste 
skicka kopior på rullbandstest, betyg, 
simintyg och körkort.

Behörighet
För att vara behörig sökande måste du:

• ha grundläggande behörighet

• ha särskild behörighet vilket innebär 
lägst betyg godkänd eller betyg tre i 
Svenska B, Engelska A, Matematik A 
och Samhällskunskap A

• vara fullt frisk

• ha godkänt rullbandstest

• ha körkort för personbil (B)

• vara simkunnig

Har du frågor som rör anmälan, läs mer på 
www.msb.se/smo, eller kontakta MSB:s utbild-
ningsenhet:

Telefon 0771-240 240 eller e-post:  
utbildning@msb.se. 

Innehåll och upplägg
Utbildningen i Skydd mot olyckor består 
av 80 veckors studier varav 17 veckor är 
arbetsplatsförlagd tid – LIA (lärande  
i arbete).

Varje termin är indelad i kurser där 
teoretiska studier och praktiska moment 
varvas.

Termin 1

Yrkesroll i kommunalt 
säkerhets- och rädd-

ningsarbete

6 veckor

Kursen berör vad det innebär att verka inom 
yrkesområdet och normer och värderingar. 
Kursen varvar såväl teori, praktik som Lärande 
i arbete, LIA. Obs! Vecka tre och fyra är LIA-veckor.

Olyckans skeden 
14 veckor

Kursen berör ett brett perspektiv på olycksbe
greppet såväl teoretiskt som praktiskt genom 
kursens fyra delkurser; Grundläggande risk- och 
olycksteori, Den lilla olyckan, Att fatta eld och 
Olyckor i närmiljön.

Termin 2

Risker med  
farliga ämnen 

5 veckor

Kursen berör egenskaper av, skyddsåtgärder 
vid samt skadebegränsande åtgärder mot 
farliga ämnen. Kursen berör också säkerhets
arbete och grovanalys.

Säkerhetsarbete på 
ett systematiskt  
och säkert sätt 

10 veckor

Kursen berör arbetsmiljö inom yrkesområdet 
ur ett brett perspektiv där vikten av ett 
arbetsmiljöperspektiv inom brandsläcknings
metodik särskilt betonas. Kursen berör också 
systematiskt säkerhetsarbete genom såväl 
teori som praktik.

Kommunalt säker-
hetsarbete 

5 veckor

Kursen belyser det kommunala säkerhetsper
spektivet där risker behandlas i en kommunal 
kontext. Kursen berör också metoder för 
losstagning och prehospitalt akut omhänder
tagande.

Termin 3

Skadeplatsen 
5 veckor

Kursen behandlar organisation och samverkan 
vid skadeplats och berör också person och 
djurlivräddning.

Lärande i arbete 
(LIA) 

15 veckor

Lärande i arbete (LIA) sker på kommunal rädd
ningstjänst och någon ytterligare plats i nära 
samverkan med handledare från verksamhets
stället, utifrån yrkesroll, kommunens säker
hetsarbete och systematiskt säkerhetsarbete.

Termin 4

Den stora olyckan
6 veckor

Kursen behandlar metoder och tekniker vid 
större olyckor genom bl a losstagning, pre
hospitalt akut omhändertagande, principer  
för ledning av räddningstjänst och metoder  
för räddningsinsatser.

Det robusta  
samhället  

8 veckor

Kursen behandlar naturolyckor, oljeutsläpp, 
extrema väderförhållanden och större kriser 
ur såväl ett individ som ett samhällsperspektiv.

Fördjupningsarbete
6 veckor

Under kursen ska den studerande på ett 
självständigt sätt utveckla och fördjupa sina 
kunskaper och färdigheter, inom ett för yrkes
rollen relevant område utifrån en strukturerad 
metod.

Kursöversikt

mailto:utbildning@srv.se
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” Sista anmälningsdatum är den 

15 april för höstterminen och 

den 15 oktober för vårterminen. ”
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Hur vill du studera?
Du kan genomföra utbildningen på två 
olika sätt, antingen vid någon av våra 
skolor i Revinge utanför Lund och Sandö 
utanför Kramfors eller läsa på distans.

Platsförlagd utbildning
Om du väljer platsförlagd undervisning 
studerar du på en skola med scheman och 
lärarledda lektioner.

Distansbaserad utbildning
Distansutbildningen har samma innehåll 
och kursmål som den platsförlagda utbild
ningen. Däremot bygger undervisningen 
på mer självstudier och du har fler upp
gifter som du ska lösa självständigt.

Kommunikationen med lärare och 
studie  kamrater sker via webben. Varje 
termin träffas man dessutom ett antal 
gånger i obligatoriska närträffar vid någon 
av skolorna, för att genomföra praktiska 
övningar och vissa examinationer.

Hur vill du bo?
På Sandö kan du bo på internat. Du bor i 
ett möblerat rum med tillgång till gemen
samt kök och allrum/TVrum. Tvättstuga 
och bastu disponeras. Du som är intres
serad av att hyra studentrum på skolan är 
välkommen att kontakta skolans reception.

Om du ska studera i Revinge, kontakta gärna 
någon av de lokala bostads förmedlarna 
som vi hänvisar till på vår webbplats.

På skolorna finns restaurang, cafeteria och 
välsorterade bibliotek. Som studer ande på 
skolan har du tillgång till lokaler för träning 
och rekreation samt en mängd aktiviteter.
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”Du kan genomföra utbildningen 

på två olika sätt, antingen vid våra 

skolor eller på distans. ”
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Checklista

Jag

har grundläggande och särskild behörighet

är fullt frisk

är simkunnig och har B-körkort

har läst mer om utbildningen och behörighetskraven på 
www.msb.se/smo

har anmält mig på www.msb.se/smo

har genomfört ett godkänt rullbandstest på en räddningstjänst

har skickat in kompletteringar

http://www.raddningsverket.se/brandman
http://www.raddningsverket.se/brandman
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