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UTBILDNING – ÖVNING – BRANDSYN – INFORMATION

BÄTTRE
BRANDSKYDD PÅ
ARBETSPLATSEN
“Varje timme dygnet runt, året runt startar en brand på en arbetsplats i Sverige. Skador
vållas för nära 5 miljarder kronor. Lagen om skydd mot olyckor gäller alla arbetsplatser.”
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Brandskyddet
står i focus
Brandskyddet i Sverige kommer under de närmaste åren att stå i focus som aldrig förr. Bakgrunden är de många rapporter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
tagit fram på uppdrag av regeringen. Det finns
nu en nationell strategi för landets brandskydd
och en nollvision.
- Ingen ska omkomma eller skadas svårt till följd
av brand, säger Generaldirektör Helena Lindberg
på MSB.
Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)
enligt lagen om skydd mot olyckor måste få full
genomslagskraft i alla verksamheter och även
för den enskilde. Brandskyddet inom bostadssektorn kommer framöver att förstärkas på
olika sätt, inte minst inom äldreomsorgen.
Varje timme dygnet runt utbryter det en brand
på en arbetsplats i Sverige. Hälften av dessa bränder och tillbud släcks av den personal som finns
på plats. Utbildning och information ger resultat.
Men många bränder blir storbränder med miljonskador som följd. Faktum är att brandskadekostnaden nu är uppe i 4,7 miljarder per år. Det är
en ökning under fem år med nästan 25 procent.
En brand i en verksamhet medför alltid problem: det blir avbrott i produktionen, behov av
nya lokaler och risk för tappade marknadsandelar. En storbrand hotar sysselsättningen. Många
verksamheter som drabbats av storbrand kommer inte tillbaks. Verksamheten läggs ner och
många förlorar sina jobb.
Nu krävs utbildning och information till personal om hur man förebygger brand, lär sig upptäcka risker och lär sig ingripa på rätt sätt. En
brand är oftast alltid liten i början. En tidig upptäckt och ett snabbt korrekt ingripande medför
att branden stannar vid ett tillbud.

Karsten Erichs
VD, Informationsbolaget
karre@informationsbolaget.se

Det brinner för 5 miljarder varje år

Brand på arbetsplatsen
medför alltid problem!
randskadekostnaden i Sverige har
på fem år ökat med 25 procent.
Anledningen anges vara flera: räddningstjänstens rationaliseringar ger
sämre insatsförmåga, det tekniska brandskyddet har brister och okunskapen om
brandskydd på arbetsplatsen är stor. Nu
måste den negativa trenden brytas. Ett
sätt är utbildning och information till
personalen, som även i detta sammanhang är den främsta och största resursen.
Brandskyddskunnig personal ökar brandskyddstänket och förmågan att ingripa på rätt
sätt. Tidig upptäckt och snabbt ingripande är viktiga nyckelord. Informationsbolaget
arbetar nationellt, vi har instruktörer i hela landet och vi kan erbjuda följande:

B

Personalutbildning – tre olika modeller
• INSTRUKTÖRSLEDD UTBILDNING. Vår instruktör kommer till er och genomför en
utbildning på tre timmar, 12-20 deltagare.
• EGEN UTBILDNING. Ni genomför själv utbildningen med hjälp av vår utbildningspärm
grundläggande brandkunskap. I pärmen finns powerpoint, en DVD med korta filmer,
handledning, grupparbete m.m.
• E-LEARNING. Vi har åtta olika branschversioner (läs mer på nästa sida). Utbildningen
består av två block – ett block med nio olika kortfilmer om brandskydd och en interaktiv kunskapstest. Ni köper en årslicens av oss.

Vidareutbildning SBA
Denna utbildning vänder sig till brandskyddsansvarig, intern brandskyddskontrollant,
brandskyddombud och skyddsombud. Utbildningen omfattar bl.a: Nationell strategi
från MSB, Brandorsaker, Tuffare tillsyn, Grundläggande SBA, Information och utbildning
av personalen – goda råd och genomgång av material, Byggnadstekniskt brandskydd,
Riskhantering, Insatsinformation, Automatlarm, Utrymning, Övningar och grupparbeten. Läs mer på www.informationsbolaget.se/utbildning.

Specialutbildningar
Vi genomför under hösten flera öppna utbildningar. Det gäller föreståndare brandfarlig
vara mindre omfattning och anläggningsskötare automatiskt brandlarm. Vi genomför
också specialutbildningar med anpassat utbildningsmaterial inom vården, äldreomsorgen, skolan och bostadssektorn. Läs mer på www.informationsbolaget.se/utbildning.

Informationsbolaget samarbetar med nätverket

Riksbrandutbildarna
Informationsbolaget samarbetar med Riksbrandutbildarna, en fristående organisation som bestär av ett 40-tal
brandinstruktörer i hela landet. Läs mer på www.riksbrandutbildarna.se Ordförande i det nya nationella nätverket
är brandmästare Ingemar Svensson. Informationsbolaget är nätverkets kansli och utbildningsadministratör.
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Vi hjälper er med att bygga upp ett bättre brandskydd i verksamheten

Bättre brandskydd på arbetsplatsen
Varje dag brinner det på 30 arbetsplatser i Sverige. En del av dessa bränder stannar vid tillbud genom att en välutbildad personal snabbt reagerar och agerar. Många blir tyvärr större
bränder och orsakar stora skador. Brandskadorna inom näringslivet uppgår varje år till flera
miljarder kronor. Personalens kunskap om förebyggande brandskydd, riskmedvetenhet och
att kunna ingripa på rätt sätt vid ett brandtillbud är naturligtvis en viktig faktor för verksamhetens säkerhetsarbete. Informationsbolaget erbjuder nu i samarbete med det nationella nätverket “Riksbrandutbildarna” en rad tjänster för att öka brandsäkerheten inom er
verksamhet. “Riksbrandutbildarna” består av ett 30-tal erfarna brandbefäl i hela landet.

Informationsbolaget erbjuder följande:
• Vår brandinstruktör kommer till er verksamhet och tillsammans går ni igenom verksamhetens systematiska brandskyddsområde och gör också en grundläggande brandsynskontroll. Har ni tillstånd för brandfarlig vara går vi igenom den nya lagen som kom förra året.
• Utbildning hos er av nyckelpersoner, t.ex. brandskyddsansvarig, brandskyddsombud och brandskyddskontrollanter m.fl.
• Personalutbildning grundläggande brandkunskap och systematiskt brandskyddsarbete.
• E-learning brandskyddsutbildning av personalen. Kan företagsanpassas.
• Krisledningsspel. Syftet är att testa en krisorganisation. Ett telefonsamtal mitt i natten från ert vaktbolag eller annan person informerar om
att det brinner på företaget. Vad gör ni då?
Välkommen att ta kontakt med Karsten Erichs, karre@informationsbolaget.se, 070-247 23 00 om intresse finns för våra tjänster. Vi lämnar fast
pris. Vill ni har en mer genomgripande översyn av ert brandskydd kommer gärna vår närmaste instruktör till er för en diskussion.

Utbilda personalen i systematiskt brandskyddsarbete

E-learning Systematiskt brandskyddsarbete
Vårt interaktiva utbildningsprogram “Systematiskt brandskyddsarbete på arbetsplatsen”, hjälper er att komma
igång och utbilda personalen i brandkunskap. Med hjälp av vår e-learningutbildning kan personalen utbildas på
ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Alla som utbildas dokumenteras i systemet och alla uppgifter kan
enkelt exporteras ut till en excel-fil. Utbildningen består av två steg. Ett allmänt filmblock med nio kortfilmer
om brandskydd bl.a: Brandförlopp, Släckutrustning, Vad är systematiskt brandskyddsarbete? samt ett kunskapstest bestående av 15-19 korta utbildningsfilmer. Varje utbildningsfilm slutar med en fråga med tre stycken
svarsalternativ. I samband med att filmen visas presenteras också en informationstext om händelseförloppet/ämnet. Deltagaren kan gå vidare till nästa fråga enbart om man svarar rätt på frågan. Utbildningen tar cirka
30 min att genomföra och administratören kan när som helst via internet se vem som har genomgått utbildningen. Deltagaren kan efter genomförd utbildning skriva ut ett kursintyg. I varje utbildningskonto ingår 200 utbildningstillfällen och företaget abonnerar på systemet ett år i taget.
Mer info om våra e-learningutbildningar besök www.informationsbolaget.se/interaktiv eller kontakta Gustaf Erichs, tel: 040-611 13 00. Anmäl
gärna intresse för denna utbildning genom att maila till info@informationsbolaget.se
Pris: 3.900 kronor exkl. moms. I priset ingår utbildning för 200 personer.
Önskas mer information kontakta Gustaf Erichs Tel: 040-611 13 00, 0708-33 43 63 eller gustaf@informationsbolaget.se

Ex. på företag som använder våra interaktiva utbildningar

