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Utbildning i skydd mot olyckor
Skydd mot olyckor är en tvåårig efter
gymnasial utbildning som ger dig både de 
teoretiska kunskaperna och de praktiska 
färdigheterna som krävs för att arbeta inom 
säkerhets och räddningsområdet.

Du kan välja att gå utbildningen vid någon 
av MSB:s skolor i Revinge utanför Lund och 
Sandö utanför Kramfors eller läsa på distans 

med närträffar. Oavsett studieform bedrivs 
utbildningen som schemalagda heltids
studier på dagtid och består av teoretiska 
lektioner, föreläsningar och övningar där du 
ska delta. Väljer du att läsa på distans så be
står utbildningen av schemalagda aktiviteter 
online och obligatoriska närträffar vid MSB:s 
skola i Revinge eller på Sandö, beroende på 
ditt studieortsval. 



Innehåll och upplägg
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Utbildning i skydd mot olyckor omfattar 
80 studiepoäng eller två års heltidsstudier 
där en studiepoäng motsvarar en veckas studier 
på heltid. Varje termin är indelad i kurser där 
teoretiska studier och praktiska moment varvas. 
Sedan vårterminen 2020 ingår kursen Tillsyn 
och annan olycks före byggande verk samhet A 
i SMOutbildningen. Det inne  bär att studer
ande som tar examen har grundläggande kom
p etens att utföra tillsyn.

17 veckor av utbildningen är arbetsplats  förlagd 
tid – lärande i arbete (LIA). LIA är uppdelat i 
två perioder, en tvåveckors period i termin 1 och 
en femtonveckors period i termin 3. Lärande i 
arbete innebär att dina studier sker på kommu
nala räddningstjänster. 

Vidareutbildningar  
och fortbildningar
Det finns vidareutbildningar inom säkerhets  
och räddningsområdet bland annat inom 
till syn och olycks förebyggande verksamhet 
samt räddnings ledning. Det finns även fort
bildningar inom yrkesområdet och därför goda 
möjligheter till vidareutveckling inom ditt yrke.

Kursöversikt
Termin 1

Yrkesroll i kommunalt säkerhets- och 
räddningsarbete samt olycks förebyggande 
arbete, 6 studiepoäng (sp) varav 2 veckors 
LIA inom kommunal räddningstjänst ingår

Olyckans skeden, 14 sp

Termin 2

Risker med farliga ämnen, 5 sp

Säkerhetsarbete på ett systematiskt  
och säkert sätt, 10 sp

Kommunalt säkerhetsarbete, 5 sp

Termin 3

Skadeplatsen, 5 sp

Lärande i arbete, 15 sp (15 veckors  
LIA inom kommunal räddningstjänst)

Termin 4

Den stora olyckan, 6 sp

Det robusta samhället, 8 sp

Processinriktat arbete, 6 sp



Behörighet 
Betygsbehörigheter
Examen från högskoleförberedande program 
eller examen från yrkesprogram och särskild 
behörighet (lägst betyg E) i Svenska 2 (Sven
ska 3 krävs inte) och Samhällskunskap 1a1 
och 1a2 eller 1b. 

För information om vilken behörighet som 
gäller för äldre betygssystem hänvisar vi till 
www.msb.se/smo.

Övriga behörigheter är att du behöver

• ha godkänt rullbandstest 

• ha godkänt simtest

• ha körkort för personbil (B) 

• vara fullt frisk. 

Läs mer om testerna och bedömningen  
fullt frisk på www.msb.se/smo.

Har du frågor som rör anmälan och betygs
behörigheter, kontakta Universitets och 
högskolerådet www.uhr.se.

Anmälan 
Sista anmälningsdatum är 15 april för höst
terminen och 15 oktober för vårterminen. 
Du anmäler dig via antagning.se, länk till 
anmälan finns också på www.msb.se/smo. 
Kom ihåg att du måste skicka in eller ladda 
upp kopior på 

• betyg (om de inte finns i betygs
databasen) 

• intyg på rullbandstest 

• intyg på simkunnighet 

• körkort

• intyg på arbetslivs erfarenhet om  
den överstiger två år. 

Studiemedel 
Utbildningen är studiemedelsberättigad. 
Studiemedel söker du hos Centrala Studie
stödsnämnden, www.csn.se.
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Arbetsmarknaden 
Utbildning i skydd mot olyckor (SMO) ger dig 
en examen i säkerhets och räddningsarbete. 
Du får kompetens att arbeta främst inom 
den kommunala räddningstjänsten eller 
inom området skydd mot olyckor vid andra 
kommunala förvaltningar, statliga myndig
heter eller företag.

Arbeta inom 
räddningstjänsten
Arbetet inom räddningstjänsten består av 
både förebyggande och operativt arbete. 

Det förebyggande arbetet innebär att du 
arbetar för att minska bränder och olyckor i 
samhället. Exempel på förebyggande arbete är 
tillsyn av brandskyddet på offentliga platser 
och företag, planering och genomförande av 
brandskyddskampanjer eller utbildning på 
arbetsplatser och skolor.

Operativt arbete görs vid till exempel trafik
olyckor, sjukvårdslarm, suicidlarm, bränder, 
kemikalieolyckor, olyckor med farligt gods, 
djurlivräddning och oljeutsläpp. Vid en 
räddnings insats 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 sammanhang – ofta i 
svåra situationer. Därför är det viktigt att du 
har en vilja att hjälpa människor, känner empati 
och kan lugna människor i utsatta situationer. 

Du behöver också vara stresstålig och ha en 
god förmåga att sam arbeta med andra. 

Eftersom brandmannayrket kräver god fysik 
utgör konditions  och styrketräning också en 
del av arbetet. Om du är inställd på arbete 
som brandman i kommunal räddningstjänst 
får du vara beredd på att de fysiska testerna 
för anställning ser annorlunda ut än de fysiska 
testerna 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 eller besök deras webbplats.

Andra yrken?
Förebyggande säkerhetsarbete behövs inom 
alla delar av samhället både inom offentlig och 
privat sektor. Det kan handla om att arbeta 
med risk och sårbarhetsanalyser, kontinuitets
planering och samhällets krishantering på 
lokal och regional nivå. 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. 

Beroende på inriktning av verksamhet kan 
det handla om att göra riskanalyser för att 
identifiera riskområden och förhindra att 
olyckor sker. Du kan också arbeta med risk
hantering, systematiskt brandskyddsarbete 
och utbildning av personal i säkerhetsfrågor. 
Exempel på yrken är brandskyddstekniker, 
brand skydds ansvarig och säkerhetssamordnare.
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Sök före 15 april och 15 oktober!
Läs mer på www.msb.se/smo eller kontakta enheten för 
utbildningsadministration på MSB för mer information. 
E-post: utbildning@msb.se eller telefon: 0771-240 240.
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