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Grundkurs i räddningsverksamhet (3 sp) 

Grundkursen i räddningsverksamhet består av två delar. Under den första delen av kursen lär man sig per-

sonliga färdigheter och under den andra delen lär man sig de uppgifter och uppdrag som räddningsgruppens 

medlemmar har. 

Den första delen är en introduktionsutbildning för ny avtalspersonal inom räddningsväsendet som omfattar 

räddningsväsendets arrangemang, värderingar samt terminologin inom räddningsverksamheten och ger ge-

mensamma förutsättningar inför del två, såväl för nya inom verksamheten som för dem som länge fungerat 

inom brandkårernas ungdomsavdelningar. 

Den andra delen ger de grundläggande förutsättningarna att på ett säkert fungera som medlem i räddnings-

gruppen vid de inledande klareringarna vid släcknings- och räddningsuppdrag. Innan en person inleder del 

två av kursen skall man genomgå en hälsogranskning som säkerställer att personen i fråga är lämplig för 

kursen både vad som gäller hälsotillståndet och funktionsförmågan. 

 

Grundkurs för räddningsverksamhet, del 1 (1 sp) 

Del 1 av grundkursen i räddningsverksamhet kan också kallas introduktionsutbildning, men denna del upp-

fyller endast en del av den lagstadgade introduktionen som en arbetsgivare skall utföra. Utbildningen sker i 

stor utsträckning självständigt via materialet som finns på Koulumaali portalen. Som stöd för inlärningen skall 

det finnas en ansvarsperson i den egna brandkåren som också tar hand om de övningar som skall utföras i 

den egna brandkåren. 

Utföranden på del 1 får inte vara äldre än 12 månader då kursdeltagaren fortsätter med del 2 av kursen. 

 

Kursinnehåll del 1: 

Kunskaper: 

• räddningsväsendet 

• räddningsväsendets värderingar 

• enhets- och anropsbeteckningar 

• släckningsfordonets släcknings- och räddningsutrustning 

• uppkopplingar och klareringar som används vid vattentransport 

• riskhantering vid framförande av ett utryckningsfordon 

• vägsäkerhetsutbildning 

• säkerhetsdirektiv 

Färdigheter: 

• påklädning av branddräkten 

• knopar 

• grundläggande hantering av Virve radiotelefon 

 

Teorin studeras i huvudsak som självstudier via Koulumaali portalen. Kunnandet verifieras genom att man 

utför repetitionen för varje ämne i Koulumaali på ett godkänt sätt. De personliga färdigheterna verifieras 

med hjälp av färdighetsprov på del 2. 

 

Längd del 1: ca 12 timmar   
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Grundkurs för räddningsverksamhet, del 2 (2 sp) 

På kursens andra del lär man sig de inledande klareringarna som hör till räddningsgruppen vid släcknings- 

och räddningsuppdrag och de personliga kunskaperna och färdigheterna som krävs av en medlem i rädd-

ningsgruppen. Teoriutbildningen sker med föreläsningar. Personliga och gruppvisa färdigheter samt hur man 

fungerar som en medlem i en räddningsgrupp lär man sig via praktiska övningar. 

 

Urvalskriterier:  

Den sökande till kursen skall: 

• vara minst 16 år 

• vara lämplig för grundkursen i räddningsverksamhet ut-

gående från sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga 

• på godkänt sätt utfört del 1 av grundkursen i räddnings-

verksamhet innan del 2 påbörjas. 

”En person som söker till grundkursen i räddningsverksamhet 

skall delta i en hälsogranskning vars avsikt är att säkerställa att 

personen är lämplig för kursen utgående från hälsotillståndet och 

funktionsförmågan” (TTL 2022). 

 

Kursinnehåll del 2: 

Kursen innehåller föreläsningar som kan genomföras endera som närstudier eller distansstudier, närstudier 

med praktiska övningar vid varierande övningsobjekt samt självständiga studier. 

Kursen innehåller följande delområden: 

• arbetarsäkerhet och personlig skyddsutrustning 

• räddningsgruppens verksamhet 

• radiotrafik 

• förstahandssläckning 

• nödförstahjälp 

• tryckluftsandningsaggregatet 

• släckningsfordonets utrustning 

• klareringar som hör till räddningsgruppens inledande åtgärder 

• vattenförsörjning 

• skapande av en säker verksamhetsomgivning och dirigering av trafiken 

• verksamhet vid ett larmuppdrag 

 

Längd, del 2: Närstudier 60 timmar, självstudier 10 timmar, 2 studiepoäng 

 

  


