
Räddningstjänsten Västra Blekinge



Vi måste förhindra att olyckor sker. Undvika dem, helt enkelt. 
Och om en olycka ändå inträffar så måste vi kunna agera så
att de skadliga effekterna minimeras. 

Olyckor drabbar oss på flera sätt

• Personligt förstås. En olycka är alltid en förlust, fysiskt och/eller 
mentalt.

• För samhället. En olycka är ett misslyckande. Det som inte får 
hända, händer ändå. 

• Ekonomiskt. En olycka kommer aldrig ensam. Den kostar pengar 
omedelbart och effekterna av driftstörningar etc avspeglas i plån-
boken under lång tid.

Vi har alltså all anledning att lära oss att förhindra att olyckor upp-
står och dessutom  veta hur man skall bete sig när olyckan ändå
är framme.

Räddningstjänsten utbildar
Räddningstjänsten Västra Blekinge är angelägen om att lära ut allt 
detta. Vi har en unik kunskap om vad som orsakar olyckor, hur de 
kan förhindras och vad man skall göra om olyckan ändå är framme.  
Vi jobbar aktivt med alla skeden - före, under och efter olyckan.

Räddningstjänsten Västra Blekinge ägnar mer av sin tid åt att förhin-
dra olyckor. Efterhand som kunskaperna sprids så kan vi ägna ännu 
mer tid att förebygga istället för att ta hand om olyckor.

Personliga tragedier minskar. Det blir säkrare att vistas i Västra 
Blekinge. Samhälls- och företagsekonomin mår bra av att undvika 
olyckor.

Det handlar om skräddarsydda utbildningar utifrån givna teman.
Vi vänder oss i första hand till företag i Västra Blekinge, men även
till kommunerna och landstinget.

Räddningstjänstens utbildningar är till för att det skall vara så 
säkert som möjligt att bo, verka och besöka Västra Blekinge.



Några anledningar till utbildning

• Säkerhet för personal och företag

• Ekonomi, spar pengar vid ett snabbt och
 korrekt ingripande 

• Driftstörningar (pengar, förlust av kunder)

• Minimera skador

• Agera rätt vid en olycka

• Lagen om skydd mot olyckor.

• Förebygga brand (olycka)

• Säkerhetstänk 

• Risker på arbetsplatsen (hemmet) 

• Handhavande av säkerhets- utrustning
 (brand släckare) 

• Medveten om brandrisker

• Hantera olika olyckssituationer 

• Alarmering

• Brand i kläder

• Släckteknik   

Några argument att anlita just oss

• Egen övningsanläggning

• Stor kompetens

• Lång erfarenhet av brand, (olyckor)

• Kundanpassade utbildningar

• Resursstarka för utbildning 

• Spetskompetens 

• Ansvar 

• Lång erfarenhet av utbildning

• Inarbetad organisation

Kontakta Räddningstjänsten Västra Blekinge för offert!



Räddningstjänsten Västra Blekinge
www.raddning.com

Utbildningarna genomförs i samarbete med:

Tänk efter före!

Utbildning
är bästa skydd

mot framtida olyckor!


