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Kurskatalogen för 2021 omfattar hela årets kurser och det 
blir därmed lätt att få en överblick över vårt totala kurs
utbud. Tider och platser för kurserna kan, i något fall, 
ändras efter katalogens tryck men vår hemsida uppdateras 
löpande med den senaste informationen. Ta därför för 
vana att besöka vår hemsida med jämna mellanrum för 
att se eventuella uppdateringar eller nyheter. Följ oss även 
på Facebook för att ta del av den senaste informationen. I 
kurskatalogen finner du ett flertal utmanande och lärorika 
kurser som kommer att utveckla dig och öka din kompetens. 

Kurserna finansieras av Försvarsmakten eller Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap och du får, i normalfallet,  
ersättning för att delta (gäller inte vid ungdomskurser och 
prova påkurser) samt fri resa, mat och logi under utbild
ningen. Mer om detta kan du läsa på vår hemsida.

Bredden och utbudet av vår kursverksamhet har ökat 
markant under de senaste åren och vi genomför numera 
ett stort antal kurser för att kunna tillgodose de behov som 
hela totalförsvaret har. Antalet ungdomskurser har också 
blivit fler och omfattar idag flera spännande och intressanta 
teman. 

För att du ska antas till kurser krävs det att det finns behov 
av dig och din kompetens. Exempel på detta är att du ska 
utbildas mot en avtalsbefattning i Hemvärnet eller att du 
ska ingå som en frivillig förstärkningsresurs vid en  
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VÄLKOMMEN PÅ 
VÅRA KURSER
Försvarsutbildarnas verksamhet syftar till att stärka total
försvaret och samtidigt ge dig ökad kompetens samt  
personlig utveckling inom olika områden. Våra kurser vänder 
sig främst till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer, 
men även andra målgrupper kan söka en del av våra kurser. 
Exempelvis är du som är anställd i Försvarsmakten  
välkommen att söka till kurser där du har ett tydligt utbild
ningsbehov. Vi har sedan ett antal år tillbaka även prova på  
kurser för dig som ännu inte har någon relation till  
Försvarsmakten eller någon annan del av totalförsvaret.  

myndighet. Var uppmärksam på att kurserna har antagnings
krav, vilka framgår under rubriken ”Särskild information” 
under respektive kurs. Alla kursansökningar sker digitalt 
och hur detta går till kan du läsa mer om på vår hemsida.

Vi har ofta ett stort ”söktryck” till kurserna och jag ber dig 
därför att vara noggrann med att tidigt svara på om du 
avser komma till en kurs, till vilken du är antagen. Om du 
inte kan komma till en kurs som du sökt/är antagen till 
ska du lämna återbud, så att andra lämpliga personer kan 
erbjudas plats.   

Du vet väl att du som medlem även kan söka till andra 
frivilliga försvarsorganisationers kurser där du har ett 
kompetensbehov och känner att du kan utvecklas samt 
bidra till totalförsvarets återuppbyggnad.  

Vi har några nyheter i årets kursutbud, bland annat  
Military Weekend – ungdom, Ungdomsweekend samt 
Adjutantskurs.

Välkommen till våra kurser och vår verksamhet som i 
grunden syftar till att stärka samhällets försvar.

Ulf  Hammarlund 
Utbildningschef  

https://www.cleardesign.se
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KURSINFORMATION
ANSÖKAN

Alla ansökningar görs digitalt 
via Mina sidor. Det gäller även 
för medlemmar i andra frivilliga 
försvarsorganisationer samt 
anställda inom Försvarsmakten.
För medlemmar i frivilliga 
försvarsorganisationer skickas 
ansökan automatisk till egen 
organisation för godkännande. 
Anställda inom Försvarsmakten 

ska bifoga blankett med förbandschefs yttrande i samband 
med ansökan.
Sista ansökningsdatum framgår av respektive kurs.  
Antagningsbesked ges som regel senast 6 veckor före 
kursstart för veckokurser och senast 2 veckor före för 
helgkurser.
Om du inte kan genomföra den kurs du blivit antagen till,  
ge då återbud i god tid. Då hinner vi anta någon som står  
på reservplats.

FÖRMÅNER

Det kostar inget att delta på en 
kurs och du som deltar får fri 
resa, uppehälle och vid vissa 
kurser låna utrustning.

Under kurstiden är du försäkrad 
om du är medlem i en frivillig 
försvarsorganisation och du får 
dagpenning eller dagersättning, 
beroende på kursens längd.  
På ”Prova på kurser” är du 

försäkrad men du får ingen ekonomisk ersättning. Vid  
ungdomskurser betalas ingen ekonomisk ersättning.
För mer information se vår hemsida.

RESA TILL KURS

Grundprincipen är fri resa  
mellan bostaden och kurs
platsen. Vi strävar efter att  
använda de billigaste och 
miljövänliga alternativen. För 
oss är även trafiksäkerheten 
viktig.
Tillsammans med antagnings
besked till kurs bifogas informa
tion om hur resa ska bokas samt 
vilka bestämmelser som gäller. Resor bokas med hänsyn till 
start och sluttider för kurserna, vilket innebär att enskilda 
önskemål om restider inte kan tillgodoses.

KOST OCH LOGI

Vid våra kurser erbjuds följande 
alternativ för specialkost i sam
band med måltider: vegetarisk 
och/eller glutenfri och laktosfri 
kost.
Vid kurser som genomförs på  
militära anläggningar sker 
boende i logement och hygien
utrymmen delas med övriga 
kursdeltagare.
Vid kurser som genomförs på kursgårdar sker boende i 
flerbäddsrum. På varje kursplats kan det vara vandrarhems
standard med dusch och toalett i korridoren.
Vid kurser som genomförs på hotell sker boende i dubbelrum.
Sängkläder och handduk tillhandahålls om inte annat anges 
i antagningsbeskedet.
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MILITARY WEEKEND
Beskrivning
Military Weekend är till för dig som är 18 år eller äldre 
och funderar på om du ska delta aktivt i Försvarsmaktens 
verksamhet. Du är dock inte säker på vad som passar dig 
bäst utan vill veta mer om hur det är att göra värnplikten 
eller att vara anställd på heltid eller deltid, att vara en del av 
Hemvärnet eller om det passar dig bäst att ägna fritiden åt 
en frivillig försvarsorganisation.
Under tre intensiva dagar får du prova på och lära dig om 
bland annat:
• värdegrund,
• Försvarsmaktens fysiska krav och tester,
• ge första hjälpen och använda sjukvårdsmateriel,
• exercis, det vill säga hur man går, står och flyttar sig i 

grupp,
• uniformssystemet och personlig utrustning. Hur du 

använder uniform och utrustning så att du klarar dig i 
alla väder.

Du får även veta mer om de frivilliga försvarsorganisa
tionerna och Försvarsmakten samt hur man går vidare mot, 
till exempel, en avtalsbefattning inom Hemvärnet.

PROVA PÅ-KURSER

Särskild information
Du måste ha fyllt 18 år eller vara äldre samt vara svensk 
medborgare.
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisa
tion för att söka denna kurs och Försvarsutbildarna står för 
din kost, logi och resa till kursplatsen.
Du söker till den kurs som ligger närmast din bostadsort.

Målgrupp
Kursen är till för dig som är intresserad av att göra en insats 
i Försvarsmakten eller en frivillig försvarsorganisation och 
vill veta mer innan du gör ett val.

Kurstillfällen
Ett 20tal Military Weekend planeras och de kommer att 
genomföras på olika platser vid olika tidpunkter under året. 
Se vår hemsida för mer information om tider och platser.
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FÖR MEDLEMMAR I FRIVILLIGA  
FÖRSVARSORGANISATIONER ELLER FÖRSVARSMAKTEN

CBRN – CIVIL INTRODUKTIONSKURS
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska erhålla grundläggande CBRN
kunskap i skydd mot stridsmedel (kemiska, biologiska, 
radiologiska eller nukleära stridsmedel) eller en olycka med 
giftiga kemikalier och förstå följderna av en sådan händelse.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har ett frivilligavtal med en 
kommun, länsstyrelse, central myndighet eller ingår i  
Svenska Lottakårens stabspool och du ska vara medlem 

i en frivillig försvarsorganisation. Exempel på avtal är 
kriskommunikatör, stabsassistent eller FRGledare.

Kurstillfällen
v. 19, 1516 maj | Höllviksnäs, Malmö 
Kursen börjar lördag kl. 09.00 och slutar söndag kl. 15.00.
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CBRN – CIVIL GRUNDKURS
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska erhålla kunskaper för att kunna 
bistå civila myndigheter med dina CBRNkunskaper. CBRN 
står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära 
stridsmedel. Du får grundlagd förmåga att som stabsmedlem 
planlägga verksamhet vid CBRNhot eller beredskaps
höjning i samverkan med övriga myndigheter på central, 
regional eller lokal nivå.
Kursen omfattar grunder med fredstida CBRNhändelser 
som är av antagonistisk art eller olyckshändelser, taktiska 
exempel, framtagande av beslutsunderlag samt samverkan.

Särskild information
Du ska ha genomgången utbildning vid Totalförsvarets  
Skyddscentrum (1215 månader) eller motsvarande utbild
ning inom marinen eller flygvapnet eller godkända högskole
studier inom området med minst 120 poäng.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning till avtal.

Målgrupp
Kursen vänder sig till CBRNpersonal som har, eller är på 
väg mot, avtal som förstärkningsresurs inom området 
CBRN och inte har annan krigsplacering.

Kurstillfällen
v. 39, 13 oktober | Tylebäck, Halmstad 
Kursen börjar fredag kl. 13.00 och slutar söndag kl. 15.00.

CBRN – GRUNDKURS
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska erhålla grundläggande kunskaper 
i skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära 
stridsmedel för att kunna överleva en CBRNhändelse och 
för att kunna bidra till förbandets överlevnadsförmåga samt 
bistå vid utrymning ur kontaminerat område och sanering.
Efter kursen ska du kunna använda personlig skyddsutrust
ning och förbandsmateriel.

Särskild information
Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GUF, 
med godkänt resultat.

Övrig information
Kursen är obligatorisk för dig som ska bli rekognoserings 
eller saneringssoldat i Hemvärnet.

Målgrupp
Kursen är lämplig för all militär personal som har en  
placering i insatsorganisationen, till exempel i Hemvärnet 
med de nationella skyddsstyrkorna.

Kurstillfällen
v. 27, 410 juli | Höllviksnäs, Malmö

CBRN – GRUPPCHEF GRUNDKURS
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig kompetens att som gruppchef 
leda en rekognoserings eller saneringsgrupp bestående 
av ställföreträdande gruppchef samt 810 rekognoserings 
eller saneringssoldater. Gruppchefen är ansvarig för sin 
grupp och medverkar vid planeringen av repetitions och 
kompletteringsutbildning. Du får även kompetens att planera 
och leda CBRNinsatser både under beredskapsuppdrag 
samt övningar. 
Målet med utbildningen är att du efter genomförd kurs ska 
kunna placeras som gruppchef eller ställföreträdande  
gruppchef i en Hemvärns CBRNpluton.

Särskild information
Du ska ha genomfört minst följande utbildningar med 
godkänt resultat eller ha motsvarande validerade kunskaper 
och utbildning: CBRN – rekognosering/sanering samt  
Gruppchefskurs del 1 på HvSS.

Övrig information
Vid ansökan ska du bifoga blankett med yttrande från 
förbandschef eller motsvarande (CBRNplutonchef eller 
högre).

Målgrupp
Kursen är avsedd för blivande CBRNgruppchefer som ska 
placeras i Hemvärns CBRNpluton. Den är även lämplig för 
CBRNplutonchefer.

Kurstillfällen
v. 2829, 1319 juli | Fårö, Gotland
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CBRN – OPERATÖR
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska erhålla fördjupade kunskaper för 
lösande av uppgifter inom ramen för CBRNpluton.
Efter kursen ska du bland annat ha färdighet att:
• med stöd, planera och genomföra bevakningsuppgifter,
• med stöd, planera och genomföra rekognoserings

uppgifter,
• genomföra detektering med de detekteringsmedel som 

finns vid förbandet,
• planera taktisk sanering med kompani och efter 

förstärkning genomföra fullständig sanering.
Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar 
och dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.

Särskild information
Du ska ha genomfört CBRN – rekognosering/sanering med 
godkänt resultat. Du ska även ha genomfört en krigs
förbandsövning (KFÖ) samt deltagit vid gemensam CBRN 
särskild övning förband (SÖF).
Utbildningen kräver god fysik.

Målgrupp
Kursen är lämplig för CBRNpersonal inom CBRNpluton 
och kompani.

Kurstillfällen
v. 4, 2429 januari | Boden

CBRN – REKOGNOSERING/SANERING
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska få kunskaper för att kunna lösa 
uppgifter inom ramen för CBRNpluton. Under utbildningen 
tränas både enskild färdighet samt gruppens metodik och 
organisation i lösande av plutonens huvuduppgifter.

Särskild information
Du ska ha genomfört CBRN – grundkurs med godkänt 
resultat.

Övrig information
Kursen är obligatorisk för dig som ska bli rekognoserings 
eller saneringssoldat i Hemvärnet.

Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till blivande CBRNsoldater i 
Hemvärnet. Kursen är även lämplig för CBRNpersonal inom 
kompani och bataljon.

Kurstillfällen
v. 34, 2228 augusti | Amf1 Berga, Stockholm
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FÄLTARBETEN – GRUNDER
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig en grundläggande kunskap 
och förståelse för fältarbetenas egenskaper, effekter och 
möjligheter.
Målet med utbildningen är att du efter genomförd kurs ska 
kunna placeras som pionjärsoldat i Hemvärnet.

Särskild information
Du ska ha genomfört värnplikt eller grundläggande militär 
utbildning (GMU/GU).

Övrig information
Vid ansökan ska du bifoga blankett med yttrande från 
förbandschef eller motsvarande.

Målgrupp
Kursen riktar sig till hemvärnssoldater som ska placeras i 
fältarbetsbefattning och kvalificerar till fördjupnings  
utbild ning inom fältarbetsområdet.

Kurstillfällen
v. 36, 511 september | Falun

FÄLTARTIST – GRUNDKURS
Beskrivning
Syftet med kursen är att utbilda nya fältartister, som efter 
fullgjord utbildning, ska vara väl förberedda för nationella 
insatser.
Målet är att du som elev ska uppnå grundläggande 
förståelse för de speciella förutsättningar som råder när 
man uppträder som fältartist, vilket bland annat innebär att 
genomföra föreställningar med kort förberedelsetid.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter 
och praktiska övningar. Under dagtid sker allmän militär 
grundutbildning såsom sjukvård, värdegrund, vapen och 
materielutbildning. Under kvällstid genomförs repetitioner 
och uppgiftsinriktad underhållning.

Särskild information
Du ska vara professionell utövare i underhållningsbranschen. 
Med professionell menas här att man tjänar hela eller en 
del av sitt uppehälle genom att spela/underhålla. 
Kravet är att man är antagen medlem i Försvarets Fältartister 
och betalt medlemsavgift.

Övrig information
Du ska kunna medverka i fältartistgrupper, vilket kräver en 
lämplig blandning av instrumentalister, solister och andra 
underhållare.

Målgrupp
Kursen riktar sig till professionella musiker/underhållare som 
är medlemmar i Försvarets Fältartister som vill förbereda 
sig för insatser inom Sverige.

Kurstillfällen
v. 2, 1016 januari | Ånn, Östersund

FÄLTARTIST – FÖRDJUPNINGSKURS
Beskrivning
Syftet med fördjupningskursen är att utbilda fältartister för 
insatser både nationellt och internationellt.
Målet är att du som elev ska uppnå fördjupad förståelse för 
de speciella förutsättningar som råder när man uppträder 
som fältartist, vilket bland annat innebär att genomföra 
föreställningar med kort förberedelsetid.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter 
och praktiska övningar. Under dagtid sker allmän militär 
grundutbildning såsom personalvård, egenskydd, och infor
mationstjänst. Under kvällstid genomförs repetitioner och 
uppgiftsinriktad underhållning.

Särskild information
Du ska ha genomfört Fältartist – grundkurs med godkänt 
resultat.

Övrig information
Du ska kunna medverka i fältartistgrupper, vilket kräver en 
lämplig blandning av instrumentalister, solister och andra 
underhållare.

Målgrupp
Kursen riktar sig till professionella musiker/underhållare 
inom Försvarets Fältartister som önskar fördjupa erhållna 
kunskaper och färdigheter för nationella och internationella 
insatser.

Kurstillfällen
v. 2, 1016 januari | Ånn, Östersund
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FÄLTARTIST – REPETITIONSKURS
Beskrivning
Syftet med kursen är att repetera och bibehålla tidigare 
kunskaper och färdigheter samt möjlighet att återaktivera 
fältartister som inte varit aktiva under en längre tid. Efter 
genomförd och godkänd repetitionskurs ska du kunna 
fortsätta genomföra nationella och internationella insatser. 
Målet är att du som elev ska repetera de speciella 
förutsättningar som råder när man uppträder som fältartist, 
vilket bland annat innebär att genomföra föreställningar 
med kort förberedelsetid.
Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter 
och praktiska övningar. Under dagtid sker allmän militär 
grundutbildning såsom sjukvård, värdegrund, egenskydd, 
materielutbildning och informationstjänst. Under kvällstid 
genomförs repetitioner och uppgiftsinriktad underhållning.

Särskild information
Du ska ha genomfört Fältartist – fördjupningskurs med 
godkänt resultat.

Övrig information
Du ska kunna medverka i fältartistgrupper, vilket kräver en 
lämplig blandning av instrumentalister, solister och andra 
underhållare.

Målgrupp
Kursen riktar sig till professionella musiker/underhållare 
som är medlemmar i Försvarets Fältartister och vill upprätt
hålla eller repetera sina kunskaper och färdigheter efter en 
tids frånvaro från verksamheten.

Kurstillfällen
v. 2, 1016 januari | Ånn, Östersund

FÄLTARTIST – REGISSÖRSKURS
Beskrivning
Syftet med kursen är att fortbilda och vidmakthålla  
kunskaper hos fältregissörer som ska leda fältartistgrupper  
i olika situationer inom ramen för Försvarsmaktens insatser, 
både nationellt och internationellt.
Kursen ska ge dig så aktuell information som möjligt, 
bland annat om kommande insatser, kontaktpersoner vid 
Försvarsmaktens taktiska staber, logistikförutsättningar vid 
insats m.m.

Särskild information
Du ska ha genomfört Fältartist – fördjupningskurs med 
godkänt resultat.

Övrig information
Du ska kunna leda och medverka i fältartistgrupper, vilket 
kräver en lämplig blandning av instrumentalister, solister 
och andra underhållare.

Målgrupp
Kursen är avsedd för blivande fältregissörer i Försvarets 
Fältartister.

Kurstillfällen
v. 2, 1016 januari | Ånn, Östersund
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FÄLTKOCK – GRUNDKURS
Beskrivning
Som fältkock är det din uppgift att planera, tillaga och servera 
måltider till soldaterna i ditt förband. Tillsammans med ditt 
arbetslag arbetar du i skift för att förbereda måltiderna, 
som antingen serveras på plats vid fältköket eller förbereds 
för att skickas ut till soldaterna i fält. På så sätt är det du 
som tillför förbandet energi och ser till att ni kan arbeta 
uthålligt.
Efter avslutad kurs ska du under ledning av en kokgrupp
chef kunna tjänstgöra som fältkock i en kokgrupp med 
följande färdigheter och förmågor:
• kunna hantera förekommande fältkockmateriel,
• kunna genomföra HACCP* egenkontrollprogram,
• kunna genomföra utspisning av förband i fältmiljö,
• ha förmåga att genomföra vård av fältkockmateriel,
• ha grundläggande förståelse för förplägnadstjänst i fält,
• kunna ta emot, förvara och tillreda råvaror/livsmedel 

samt att använda recept.
*HACCP är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur 
man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i 
livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för 
konsumenten.

Särskild information
Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GUF, 
med godkänt resultat.

Övrig information
Kursen är obligatorisk för dig som ska bli fältkock i  
Hemvärnet.
För dig som har civil yrkesutbildning till kock finns möjlighet 
till en förkortad valideringsutbildning.

Målgrupp
Kursen är avsedd för blivande fältkockar i Hemvärnet.

Kurstillfällen
v. 1920, 921 maj | Väddö, Stockholm 
v. 3233, 922 augusti | Härnösand
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FÖRSVARSMEDICIN – GRUNDKURS 1
Beskrivning
Din huvudsakliga uppgift som sjukvårdare i Försvarsmakten 
är att hjälpa legitimerad sjukvårdspersonal att behandla 
skadade och sjuka. Du ska kunna göra ett första akut om
händertagande själv men arbetar oftast tillsammans med 
andra. I sjukvårdsgruppen ingår en sjukvårdsgruppchef och 
en ställföreträdande, en sjuksköterska, tre sjukvårdare tillika 
förare och två sjukvårdare.
Kursen syftar till att ge dig personlig färdighet gällande 
grundläggande kompetens inom försvarsmedicin inför en 
kommande befattning som sjukvårdare i Hemvärnet. Du 
lär dig rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under 
beredskap och krig. Utbildningen gör även dig väl lämpad 
att göra en insats vid olyckor i fredstid.
Utbildningen innehåller krigets skador, hur man stoppar 
blödningar och tar hand om andningsproblem, lägger  
förband, ge smärtlindring och att möta en människa i kris.
Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar 
och dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment. 
Utöver detta sker även utbildning i fälthygien, folkrätt och 
grundläggande totalförsvarsutbildning.

Särskild information
Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GUF, 
med godkänt resultat.
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Grundkursen är uppdelad på två utbildningstillfällen, grund
kurs 1 och 2. Båda ska genomföras inom en 18månaders 
period.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är medlem i en frivillig  
försvarsorganisation och är rekryterad mot en befattning 
som sjukvårdare i Hemvärnet.

Kurstillfällen
v. 810, 27 februari8 mars | Höllviksnäs, Malmö 
v. 2021, 2029 maj | Fårö, Gotland 
v. 2729, 1019 juli | Fårö, Gotland 
v. 3132, 413 augusti | Fårö, Gotland 
v. 4143, 1625 oktober | Höllviksnäs, Malmö

FÖRSVARSMEDICIN – GRUNDKURS 2
Beskrivning
Din huvudsakliga uppgift som sjukvårdare i Försvarsmakten 
är att hjälpa legitimerad sjukvårdspersonal att behandla 
skadade och sjuka. Du ska kunna göra ett första akut  
omhändertagande själv men arbetar oftast tillsammans 
med andra. I sjukvårdsgruppen ingår en sjukvårdsgruppchef 
och en ställföreträdande, en sjuksköterska, tre sjukvårdare 
tillika förare och två sjukvårdare.
Kursen syftar till att ge dig färdighet att tjänstgöra som 
sjukvårdare i en sjukvårdsgrupp inför en kommande 
befattning som sjukvårdare i Hemvärnet. Du lär dig arbeta i 
grupp och ta hand om skadade och sjuka under beredskap 
och krig. Utbildningen gör även dig väl lämpad att göra en 
insats vid olyckor i fredstid.
Utbildningen innehåller moment som kräver samverkan och 
samarbete inom sjukvårdsgruppen men också hur du som 
sjukvårdare prioriterar och tar hand om olika skador under 
svåra påfrestningar.
Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar 
och dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.

Särskild information
Du ska ha genomfört Försvarsmedicin – grundkurs 1 med 
godkänt resultat eller ha motsvarande validerade kunskaper 
och utbildning.
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Grundkursen är uppdelad på två utbildningstillfällen, grund
kurs 1 och 2. Båda ska genomföras inom en 18månaders 
period.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är medlem i en frivillig försvars  
organisation och är rekryterad mot en befattning som 
sjukvårdare i Hemvärnet.

Kurstillfällen
v. 1113, 2129 mars | Ånn, Östersund 
v. 1517, 1726 april | Tylebäck, Halmstad 
v. 2627, 29 juni8 juli | Tylebäck, Halmstad 
v. 3436, 28 augusti6 september | Tylebäck, Halmstad 
v. 4648, 2129 november | Ånn, Östersund
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FÖRSVARSMEDICIN  
– GRUPPCHEF GRUNDKURS
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig färdighet att som gruppchef 
kunna tjänstgöra som chef för en sjukvårdsgrupp inom 
försvarsmedicin inför en kommande befattning i Hemvärnet.  
I sjukvårdsgruppen ingår en sjukvårdsgruppchef och en 
ställföreträdande, en sjuksköterska, tre sjukvårdare tillika 
förare och två sjukvårdare.
Din huvudsakliga uppgift som sjukvårdsgruppchef i  
Försvarsmakten är att planera och leda insatser både under 
beredskapsuppdrag samt vid övningar. Du ska även samverka 
och skapa bra förutsättningar för att hjälpa legitimerad 
sjukvårdspersonal att behandla skadade och sjuka.
Utbildningen innehåller moment som kräver samverkan och 
samarbete inom sjukvårdsgruppen men också hur du som 
gruppchef prioriterar och tar hand om sjukvårdarna i din 
grupp under svåra påfrestningar.
Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar 
och dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.

Särskild information
Du ska ha genomfört Försvarsmedicin – grundkurs 1 och 
2 med godkänt resultat eller ha motsvarande validerade 
kunskaper och utbildning.
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Vid ansökan ska du bifoga blankett med yttrande från 
förbandschef eller motsvarande.

Målgrupp
Kursen är avsedd för personal med en blivande placering 
som sjukvårdsgruppchef eller ställföreträdande vid ett 
förband.

Kurstillfällen
v. 1113, 2129 mars | Ånn, Östersund 
v. 1517, 1726 april | Tylebäck, Halmstad 
v. 2627, 29 juni8 juli | Tylebäck, Halmstad 
v. 3436, 28 augusti6 september | Tylebäck, Halmstad 
v. 4648, 2129 november | Ånn, Östersund  
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Beskrivning
Kursen genomförs under 14 intensiva dygn och är en grund
läggande soldatutbildning som i första hand riktar sig till 
frivilliga som ska krigsplaceras som specialist (exempelvis 
sjukvårdare, fordonsförare eller fältkock) i insatsorganisa
tionen, exempelvis Hemvärnet med de nationella skydds
styrkorna. Den är även för dig som ska bli instruktör och 
inte har tidigare militär grundutbildning.
Kursen präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt 
ansträngande tjänst. Kursen innehåller försvarsmedicin 
(sjukvårdstjänst), skjututbildning (vapentjänst), CBRN  
(skyddstjänst), förläggningstjänst, stridsutbildning, fälttjänst 
samt utbildning i folkrätt och Försvarsmaktens värdegrund. 
Utbildningen avslutas med en tillämpningsövning där du 
praktiserar det du lärt sig under kursen.
I kursen ingår även förstudier via Försvarsmaktens  
lärplattform Itslearning.

Särskild information
Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara 
svensk medborgare samt medlem i en frivillig försvars
organisation.
Du ska ha tecknat ett utbildningsavtal med Försvarsmakten 
och därmed även genomgått en säkerhetsprövning inklusive 
registerkontroll. Behöver du ytterligare information om 
detta kontaktar du din frivilliga försvarsorganisation.
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
För att söka kursen ska du ha gjort en utbildningsplan 
tillsammans med din frivilliga försvarsorganisation och vid 
ansökan ska du bifoga en kopia på utbildningsplanen.

Om ditt utbildningsavtal med Försvarsmakten är tecknat 
ska du även bifoga en kopia på det vid ansökan, du kan 
dock komplettera ansökan med detta efteråt. För att bli  
antagen till GUF krävs det att du har både en utbildningsplan 
och ett undertecknat utbildningsavtal.
Behöver du ytterligare information om detta kontaktar du 
din frivilliga försvarsorganisation.

Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till dig som inte genomfört 
militär grundutbildning och är rekryterad mot en specialist
befattning i insatsorganisationen, t ex i Hemvärnet med de 
nationella skyddsstyrkorna.
Kursen är också första steget för dig som inte genomfört 
militär grundutbildning och är rekryterad mot att bli instruk
tör i en frivillig försvarsorganisation.

Kurstillfällen
v. 89, 20 februari5 mars | Göteborg 
v. 1112, 1326 mars | Såtenäs, Lidköping 
v. 1718, 24 april7 maj | Kvarn, Borensberg 
v. 1920, 923 maj | Boden 
v. 2021, 1529 maj | Fårö, Gotland 
v. 2728, 316 juli | Villingsberg, Örebro 
v. 3132, 31 juli13 augusti | Karlskrona 
v. 3435, 21 augusti3 september | Falun 
v. 3738, 1124 september | Såtenäs, Lidköping 
v. 3738, 1124 september | Marma, Gävle 
v. 3839, 19 september2 oktober | Ånn, Östersund 
v. 4142, 9 oktober22 oktober | Eksjö 
v. 4243, 1629 oktober | Väddö, Stockholm 
v. 4344, 25 oktober5 november | Rinkaby, Kristianstad 
v. 4546, 619 november | Halmstad 
v. 4647, 1326 november | Umeå
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HV INFOBEFÄL 1
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska få grundläggande kunskaper 
för att kunna inneha befattning som informationsbefäl på 
bataljonsnivå inom Hemvärnet. I kursen ingår teorilektioner, 
praktiskt arbete, löpande kunskapskontroller samt en 
slutövning där inhämtade kunskaper sätts på prov.

Särskild information
Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GUF, 
med godkänt resultat.
Intresse för utbildning och/eller erfarenhet av kommunika
tionsarbete är en förutsättning.

Övrig information
Befattningsutbildningen för Hv Infobefäl är uppdelad på två 
utbildningstillfällen – Hv Infobefäl 1 och Hv Infobefäl 2.
Båda är obligatoriska och bör genomföras samma år. 
Det betyder att du som uppfyller kraven bör söka till båda 
kurserna samtidigt.

Målgrupp
Kursen är avsedd för personal inom hemvärnsbataljon som 
ska placeras på befattningen informationsbefäl och övriga 
stabsmedlemmar som biträder informationsbefälet inom 
funktionen.

Kurstillfällen
v. 31, 18 augusti | Höllviksnäs, Malmö

HV INFOBEFÄL 2
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska få fördjupade kunskaper för 
att kunna inneha befattning som informationsbefäl på 
bataljonsnivå inom Hemvärnet. I kursen ingår teorilektioner, 
praktiskt arbete samt löpande kunskapskontroller.

Särskild information
Du ska ha genomfört Hv Infobefäl 1 med godkänt resultat.

Övrig information
Befattningsutbildningen för Hv Infobefäl är uppdelad på två 
utbildningstillfällen – Hv Infobefäl 1 och Hv Infobefäl 2.
Båda är obligatoriska och bör genomföras samma år. 
Det betyder att du som uppfyller kraven bör söka till båda 
kurserna samtidigt.

Målgrupp
Kursen är avsedd för personal inom hemvärnsbataljon som 
ska placeras på befattningen informationsbefäl och övriga 
stabsmedlemmar som biträder informationsbefälet inom 
funktionen.

Kurstillfällen
v. 36, 1012 september | Väddö, Stockholm
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HÄLSO-, LIVSMEDEL- OCH MILJÖSKYDD  
– GRUNDKURS
Beskrivning
Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper för att verka 
som förstärkningsresurs i en basorganisation med special
kompetens inom områdena hälsoskydd, livsmedel och 
miljöskydd för att stödja länsstyrelsers eller andra myndig
heters krisorganisation.
Målet är att öka dessa myndigheters uthållighet vid större 
samhällsstörningar.
Kursens innehåll i stort:
• vad innebär det att vara frivillig och vad basorganisation, 

Miljö och Hälsas samt Försvarsutbildarnas roll och ansvar 
är och hur gränsdragningen mot din uppdragsgivare ser ut,

• hur hanterar krisorganisationen för aktuella länsstyrelser 
olika typer av händelser,

• scenarioövning kring dammbrott/höga flöden.

Särskild information
Du bör ha civil utbildning inom miljö, hälsoskydd och/eller 
livsmedelsområdet.

Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildningen och är obliga
torisk för att få avtal med en myndighet som frivillig 
förstärkningsresurs.
Efter genomförd utbildning tecknar du ett frivilligavtal med 
ansvarig myndighet och kan komma att krigsplaceras där.
För att söka kursen ska du ha gjort en utbildningsplan 
tillsammans med Försvarsutbildarna och vid ansökan ska 
du bifoga en kopia på utbildningsplanen.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som rekryterats under 2021 till 
befattning som frivillig förstärkningsresurs hos aktuella 
länsstyrelser.

Kurstillfällen
v. 39, 13 oktober | Tylebäck, Halmstad 
Kursen börjar fredag kl. 13.00 och slutar söndag kl. 15.00.

INFORMATÖR – FÖR DIN SÄKERHET!
Beskrivning
Tycker du det är roligt att tala inför människor, är du 
intresserad av hur kriser hanteras i samhället? Vill du bidra 
till att stärka krisberedskapen i Sverige? Då är Informatörs
kursen För din säkerhet! något för dig.
Kursens syfte är att ge dig kunskap och förståelse för hur 
föreläsningen För din säkerhet! är uppbyggd samt vad din 
roll och ditt ansvar som informatör är. Du kommer att få ta 
del av föreläsningsmaterialet samt träna på att genomföra 
delar av det.
Syftet med föreläsningen För din säkerhet! är att informera 
allmänheten om deras egenansvar inom krisberedskap. 
Målet är att skapa medvetenhet hos allmänheten hur 
de kan förbereda sig för att klara en kris genom att ha 
förståelse för svensk krisberedskap, krisinformation och 
hemberedskap.

Övrig information
Du ska ha en vana av att tala inför åhörare och du ska ha 
möjlighet att hålla minst fyra föreläsningar per år.
Efter avslutad kurs kommer du som informatör genomföra 
föreläsningar där du möter allmänheten och bidrar till att 
stärka deras förmåga att hantera samhällskriser. Du ska 
efter avslutad kurs tillsammans med din kontaktperson i 
förbundet i det län du bor planera och genomföra föreläs
ningar.
När du gjort din ansökan kommer förbundet att bedöma din 
lämplighet att bli informatör inom För din säkerhet!

Målgrupp
Kursen är avsedd för medlemmar i Försvarsutbildarna som, 
i samråd med eget förbund, är utsedda att bli informatörer.

Kurstillfällen
v. 16, 2325 april | Tylebäck, Halmstad 
Kursen börjar fredag kl. 09.00 och slutar söndag kl. 15.00.
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INFORMATÖR – FÖR DIN SÄKERHET! 
REPETITION OCH FORTBILDNING
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska upprätthålla din kompetens av 
tidigare genomförd grundkurs Informatör – För din säkerhet! 
samt ta del av uppdateringar inom ämnesområdena.
Du kommer även att få information om fortsatt verksamhet 
inom uppdraget gällande genomföranden, marknadsföring, 
kommunikation och annan administration kring genom
förande av För din säkerhet!

Särskild information
Du ska ha genomfört kursen Informatör – För din säkerhet! 
med godkänt resultat eller vara utsedd av eget förbund som 
kontaktperson (POC) inom För din säkerhet!

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla grundutbildade informatörer och 
förbundens kontaktpersoner inom För din säkerhet!

Kurstillfällen
v. 35, 45 september | Väddö, Stockholm 
Kursen börjar lördag kl. 13.00 och slutar söndag kl. 14.30.  

INFORMATÖR –  
INTRODUKTIONS UTBILDNING  
FÖR NYA MEDLEMMAR
Beskrivning
Kursen ger dig grundlagd förmåga att kunna genomföra 
introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga 
försvarsorganisationerna inom följande områden:
• omvärldsläget,
• vilka värden vi försvarar,
• vilken värdegrund vi har,
• totalförsvarets organisation och uppgifter,
• frivilliga försvarsorganisationers uppdrag, roller och 

organisation,
• totalförsvarets behov av frivilliga försvarsorganisa

tionernas medlemmar,
• vad det innebär att vara frivillig och vilka möjligheter det 

finns till engagemang.

Särskild information
Du bör ha grundläggande kunskaper om värdegrund och 
totalförsvar samt egen frivillig försvarsorganisation. Vidare 
ska du ha god social kompetens, pedagogisk förmåga och 
vana av att tala inför åhörare.

Övrig information
Efter genomförd kurs ska du kunna genomföra två till fyra 
introduktionsutbildningar per år.

Målgrupp
Kursen är avsedd för blivande informatörer från frivilliga 
försvarsorganisationer som efter genomförd utbildning ska 
genomföra introduktion för nya medlemmar i sina respektive 
organisationer.

Kurstillfällen
v. 20, 21–23 maj | Väddö, Stockholm 
v. 31, 68 augusti | Fårö, Gotland 
v. 35, 35 september | Göteborg 
v. 38, 24–26 september | Ånn, Östersund 
v. 48, 35 december | Höllviksnäs, Malmö
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KRISBEREDSKAP – GRUNDER
Beskrivning
Detta är en grundläggande kurs som bland annat tar upp 
genomgång av roller och ansvar inom krisberedskapen på 
lokal och regional nivå samt hur man arbetar med kris
kommunikation.

Övrig information
För dig som har genomfört Grundkurs krisberedskap under 
2019 eller tidigare är den här kursen bra som repetition.

Målgrupp
Kursen vänder sig till medlemmar inom frivilliga försvars
organisationer som har eller vill gå mot befattning inom 
civil krisberedskap och höjd beredskap som frivillig 
förstärkningsresurs.
Kursen passar även dig som är ledare eller ansvarig inom 
FRG. Även du som har en nyckelbefattning inom din frivilliga 
försvarsorganisation, till exempel som insats eller utbild  
 ningsansvarig eller är ledamot i en styrelse kan söka kursen.

Kurstillfällen
v. 7, 2021 februari | Tylebäck, Halmstad 
v. 39, 23 oktober | Väddö, Stockholm 
Kursen börjar lördag kl. 09.00 och slutar söndag kl. 15.00.

KRISBEREDSKAP  
– FÖRDJUPNING MOT STAB
Beskrivning
Kursen ger djupare förståelse för innebörd i begreppet 
motståndskraft i fred och under höjd beredskap. Den skapar 
även fördjupad inblick i och förståelse för det svenska 
krisberedskapssystemet på alla nivåer och ger en breddad 
inblick i uppbyggnaden av det nya totalförsvaret.

Särskild information
Du ska ha genomfört Grundkurs Krisberedskap alternativt 
Krisberedskap – grunder.
Du ska ha en befattning i en stab hos utsedd länsstyrelse 
eller central myndighet som frivillig förstärkningsresurs.

Övrig information
Du som genomfört den tidigare kursen Grundkurs  
krisberedskap och ingår i stab som förstärkningsresurs  
kan söka den här kursen som en fördjupning.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som har avtal, eller är på väg 
mot avtal, med en utsedd länsstyrelse, region eller central 
myndighet i stabsbefattning. Det kan till exempel vara som 
stabspersonal från Svenska Blå Stjärnan på Jordbruksverket 
eller kriskommunikatör, CBRNsakkunnig, transportledare, 
logistiker på en länsstyrelse eller en central myndighet. 
Även du som är FRGledare kan söka till kursen. 

Kurstillfällen
v. 15, 1618 april | Västerås 
v. 47, 2628 november | Västerås 
Kursen börjar fredag kl. 13.00 och slutar söndag kl. 16.30.
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KRISKOMMUNIKATÖRER  
BASORGANISATION – GRUNDKURS
Beskrivning
Kursen hanterar hur myndigheter arbetar med kris
kommunikation, till exempel med omvärldsbevakning, 
frågor och svar och mediebild. Dessutom kommer du att få 
information om vad det innebär att vara frivillig samt vilken 
roll och ansvar som Försvarsutbildarna och Criscom samt 
du själv och myndigheten har.

Övrig information
Kursen är obligatorisk för att få avtal med en myndighet 
som frivillig förstärkningsresurs.
Kursen är en del av befattningsutbildning till avtal. Efter 
genomförd utbildning tecknar du ett frivilligavtal med  
ansvarig myndighet och kan komma att krigsplaceras där.
För att söka kursen ska du ha gjort en utbildningsplan  
tillsammans med Försvarsutbildarna genom Criscom och 
vid ansökan ska du bifoga en kopia på utbildningsplanen.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som rekryterats under 2021 till 
befattning som kriskommunikatör i Försvarsutbildarnas 
frivilliga förstärkningsresurs genom Criscom.

Kurstillfällen
v. 37, 1719 september | Väddö, Stockholm 
Kursen börjar fredag kl. 13.00 och slutar söndag kl. 14.30.

KRISKOMMUNIKATÖRER  
BASORGANISATION  
– FÖRDJUPNINGSKURS
Beskrivning
Kursen riktar sig till alla kommunikatörer som ingår i  
basorganisationen hos Criscom och den ger dig aktuell  
uppdatering för att fullfölja uppgiften som kommunikatör 
och omvärldsbevakare placerad vid civila myndigheter.
Under kursen deltar uppdragsgivarna och förmedlar infor
mation men du får även information om vad som är nytt 
inom området kriskommunikation och hur de frivilliga kan 
stärka respektive organisation framöver. Criscom kommer 
att tala om nyheter och förändringar gällande frivillig
uppdragen för basorganisationen.

Särskild information
Du ska ingå i basorganisationen hos Criscom och ha 
genomfört Kriskommunikatörer basorganisation –  
grundkurs samt Grundkurs krisberedskap alternativt  
Krisberedskap – grunder med godkänt resultat.
Du ska ha en befattning som frivillig förstärkningsresurs i 
en stab och avtal med en kommun, länsstyrelse, region eller 
central myndighet.

Övrig information
Du som genomfört kursen tidigare är välkommen att söka 
den igen.

Målgrupp
Kursen är avsedd för de kommunikatörer som ingår i  
basorganisationen hos Criscom.

Kurstillfällen
v. 39, 13 oktober | Tylebäck, Halmstad 
Kursen börjar fredag kl. 13.00 och slutar söndag kl. 15.00.
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MEDIA GAMING
Beskrivning
Kursen syftar till att du efter genomförd utbildning ska kunna 
delta som mediaspelare vid Försvarsmaktens övningar. 
Media Gaming används för att öva förmågan i kommunika
tionstjänst samt att under övning ge en realistisk bild av hur 
omvärlden/media reagerar och agerar i en konfliktsituation.
Under utbildningen kommer du som deltagare att få ökad 
kännedom om Försvarsmakten i allmänhet och kommunika
tion i synnerhet. Du kommer att förbereda och genomföra 
intervjuer, att skapa inslag i form av video, text och bild 
samt få grundläggande kunskaper i medieträning.
Arbetet sker till del i redaktioner som leds av instruktörer 
med lång erfarenhet av Media Gaming.
Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Särskild information
Det är önskvärt att du har grundläggande kunskaper som 
informatör alternativt journalist eller motsvarande utbildning 
samt har goda kunskaper i engelska.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att delta 
som reporter/redaktör i en Media Gaminggrupp vid  
Försvarsmaktens övningar.

Kurstillfällen
v. 31, 18 augusti | Höllviksnäs, Malmö

PERSONLIG TRÄNARE – GRUPP
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig kunskaper för att kunna leda 
fysisk träning i grupp. Du får bland annat lära dig grunder i 
träningslära, träningsplanering och näringslära.

Särskild information
Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GUF, 
med godkänt resultat.
Du ska anses vara lämplig för utbildning av eget förbund 
och/eller förband.

Målgrupp
Kursen vänder sig till all personal som har en placering i 
insatsorganisationen. Den är även lämplig för instruktörer, 

funktionärer (till exempel ungdomsledare) i frivilliga  
försvarsorganisationer.

Kurstillfällen
v. 23, 1113 juni | Göteborg 
v. 47, 2628 november | Lycksele 
v. 48, 35 december | Stockholm

SAMVERKAN OCH LEDNING
Beskrivning
När samhället utsätts för störningar behöver organisa
tioner och myndigheter arbeta tillsammans för att hantera 
konsekvenserna. 
'Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar' är resultatet av ett aktörsgemensamt 
projekt med syfte att underlätta aktörsgemensam inriktning 
och samordning, för att använda samhällets resurser på ett 
effektivt sätt vid hantering av samhällsstörningar. 
Förutsättningar för detta är att relevanta utgångspunkter, 
förhållningssätt och arbetssätt är etablerade i det dagliga 
arbetet genom bland annat utbildning, träning och övning. 
Kursen innehåller bland annat; utgångspunkter, förhållnings
sätt, arbetssätt och kunskapsmål i 'Gemensamma grunder 
för samverkan och ledning vid samhällsstörningar'.

Särskild information
Du ska ha genomfört Grundkurs krisberedskap alternativt 
Krisberedskap – grunder inom de senaste tre åren samt 
vara väl insatt i ditt uppdrag som förstärkningsresurs.

Övrig information
Du behöver inte ha genomfört Svenska Lottakårens stabs
kurs för att gå den här kursen.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som har avtal, eller är på väg 
mot avtal, med en utsedd länsstyrelse, region eller central 
myndighet i stabsbefattning. Det kan till exempel vara som 
stabspersonal från Svenska Blå Stjärnan på Jordbruksverket 
eller kriskommunikatör, CBRNsakkunnig, transportledare, 
logistiker på en länsstyrelse eller en central myndighet. 
Även du som är FRGledare kan söka till kursen.

Kurstillfällen
v. 18, 79 maj | Väddö, Stockholm 
Kursen börjar fredag kl. 13.00 och slutar söndag kl. 14.30.
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SKOGSBRANDSBEKÄMPNING  
– GRUNDKURS
Beskrivning
Fokus på grundkursen är utbildning på materiel för skogs
brandsbekämpning samt risker vid skogsbränder. Syftet 
är att påbörja uppbyggnaden av regionala pooler med 
utbildade frivilliga för den fredstida krisberedskapen samt 
befolkningsskydd för totalförsvaret. Poolerna ska nyttjas för 
skogsbrandsbekämpning, översvämningar och svåra väder
förhållanden, exempelvis snökaos, under räddnings ledarens 
ledning. Vid höjd beredskap ska styrkorna utgöra en del av 
befolkningsskyddets räddnings och röjningsstyrkor.

Särskild information
Du ska vara mellan 17 och 60 år samt vara medlem i en 
frivillig försvarsorganisation.
Du får inte vara krigsplacerad. 
Utbildningen kräver god fysik.

Övrig information
Efter genomförd utbildning tecknar du ett frivilligavtal med 
ansvariga länsstyrelser varvid du tilldelas personlig skydds
utrustning anpassad för skogsbrandsläckning. 
Du kan komma att krigsplaceras.
Resa sker med nattåg till Ånn med avresa torsdag och  
nattåg hem på söndag kväll.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill bidra till ett tryggare  
samhälle genom att själv delta i samhällets säkerhet.

Kurstillfällen
Datum ej fastställt | Camp Ånn, Östersund 
Datum ej fastställt | Camp Ånn, Östersund

SKYDDSVAKT
Beskrivning
Skyddsvakterna är en förstärkningsresurs som behövs för 
att skydda viktiga skyddsobjekt mot exempelvis sabotage, 
terroristbrott och spioneri. 
Utbildningen syftar till att utbilda skyddsvakter som ska 
förstärka vissa myndigheters behov att skydda skyddsobjekt 
enligt skyddslagen (2010:305). Det kan vara byggnader 
eller andra anläggningar viktiga för totalförsvaret och rikets 
säkerhet vid höjd beredskap eller krig.
Utbildningen kommer att genomföras som en vidare  
utbild ning av befintliga ordningsvakter och omfatta en  
grundutbildning för att bli förordnad skyddsvakt. För vissa 
kan det även tillkomma utbildning på förstärkningsvapen 
samt repetitionsutbildning enligt gällande föreskrifter.

Särskild information
Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation och 
vara svensk medborgare.
Du ska ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik.
Du ska vara förordnad som ordningsvakt och du kommer 
att säkerhetsprövas inför utbildningen.

Övrig information
Behörighet att beträda spårområden kan vara meriterade 
för vissa uppdrag. Kursen är en del av befattningsutbildning 
till avtal. Efter genomförd utbildning tecknar du ett frivillig
avtal med ansvarig myndighet och krigsplaceras där.  
Myndigheten avgör om du ska utbildas på förstärknings
vapen.
För att söka kursen ska du ha gjort en utbildningsplan 
tillsammans med din frivilliga försvarsorganisation och vid 
ansökan ska du bifoga en kopia på utbildningsplanen.
Om ditt utbildningsavtal med myndigheten är tecknat ska 
du även bifoga en kopia på det vid ansökan, du kan dock 
komplettera ansökan med detta efteråt. För att bli antagen 
till skyddsvaktsutbildningen krävs det att du har både en 
utbildningsplan och tecknat ett utbildningsavtal.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är förordnad ordningsvakt 
och vill bidra till ett tryggare samhälle genom att själv delta 
i samhällets säkerhet.

Kurstillfällen
Datum ej fastställt | Tylebäck, Halmstad
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SPRÅKKURS FÖR MILITÄRTOLKAR
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska vidmakthålla din förmåga i 
det aktuella språket, och därtill hörande färdighet. Under 
utbildningen genomförs både repetitions och tillämpnings
moment.
Kursen innefattar även moment av försvarsupplysning.

Särskild information
Du ska ha genomfört militärtolkutbildning i respektive språk 
inom Försvarsmakten eller ha motsvarande erfarenheter 
från språkbefattning, exempelvis i Försvarsmaktens  
utlandsmissioner.

Övrig information
Sökbara språk under kursen är ryska, arabiska och franska.

Målgrupp
Kursen är avsedd för Militärtolkar.

Kurstillfällen
v. 26, 27 juni3 juli | Tylebäck, Halmstad

TOTALFÖRSVARSINFORMATION  
– GRUNDKURS
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska kunna biträda vid försvars
informationstillfällen och själv genomföra introduktion till 
nya medlemmar.
Kursen innehåller:
• fördjupning inom ämnena totalförsvarsinformation, sam

hällets krisberedskap och informationspåverkan genom 
föreläsningar, seminariebehandling och diskussioner,

• planering och genomförande av totalförsvars
informationstillfälle.

Särskild information
Du ska ha ett intresse för att fördjupa dig inom totalförsvars  
information och ha grundläggande kunskaper om försvarets 
verksamhet och samhällets krisberedskapssystem.

Övrig information
Kursen vänder sig till dig som bor i det län eller i närliggande 
län där kursen genomförs. Du söker till den kurs som ligger 
närmast din bostadsort.

Målgrupp
Kursen är avsedd för medlemmar, funktionärer och instruk
törer i frivilliga försvarsorganisationer.

Kurstillfällen
v. 11, 1921 mars | Örebro 
v. 17, 30 april2 maj | Boden 
v. 35, 35 september | Stockholm 
v. 36, 1012 september | Göteborg 
v. 46, 1921 november | Karlskrona 
v. 47, 2628 november | Ånn, Östersund

TOTALFÖRSVARSINFORMATION  
– GRUNDKURS, NÄTBASERAD  
UTBILDNING
Beskrivning
Totalförsvarsinformation är en av grundstenarna för oss i 
de frivilliga försvarsorganisationerna. Vi förväntas kunna 
delta i den allmänna debatten med kunskaper lite utöver av 
vad den vanlige medborgaren har. Kursen syftar till att du 
ska få grundläggande kunskaper om totalförsvaret.
Du får lära dig grunderna inom de ämnen som innefattas av 
begreppet totalförsvarsinformation:
• omvärldsläget,
• militära försvaret,
• asymmetriska hot,
• frivilliga försvarsorganisationer,
• civila försvaret – samhällets beredskap i fred och krig.
Den nätbaserade utbildningen genomförs som föreläs
ningar med avslutande diskussion och frågor.

Övrig information
Detta är en nätbaserad utbildning där du deltar via dator 
från din bostad.

Målgrupp
Kursen är öppen för alla medlemmar i frivilliga försvars
organisationer. Den riktar sig till dig som är intresserad av 
totalförsvarsinformation och vill engagera dig inom detta 
viktiga område. 

Kurstillfällen
v. 4, 2931 januari
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TOTALFÖRSVARSINFORMATION  
– FÖRDJUPNINGSKURS
Beskrivning
Kursen är en fördjupningskurs som syftar till att du ska 
kunna driva försvarsinformationsfrågor i eget förbund/
organisation. Det innefattar planering, genomförande och 
utvärdering av försvarsinformationstillfällen/seminarier.
Utöver grundkursen tillkommer:
• försvarsfrågor i politiken,
• aktuell omvärldsutveckling,
• media och kriskommunikation,
• fördjupning inom alla delområden,
• hålla egna lektioner inom delområde,
• kunskap om hur man får lämpliga föreläsare,
• fördjupning i organiserande och genomförande av  

försvarsinformation.
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Särskild information
Du ska ha tidigare kunskaper motsvarande grundkursen 
samt vara aktiv och engagerad inom området försvars
information.

Målgrupp
Kursen är avsedd för funktionärer och instruktörer som 
inom respektive frivillig försvarsorganisation planerar och 
genomför försvarsinformation.

Kurstillfällen
v. 15, 1116 april | Ånn, Östersund 
v. 3132, 713 augusti | Fårö, Gotland
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VERKSAMHETSSÄKERHET
Beskrivning
Kursen syftar till att höja din kompetens och förståelse för 
vikten av ett aktivt och målmedvetet arbete med verksam
hetssäkerhet vid utbildning samt vilka förebyggande 
åtgärder du kan vidta.
Kursen omfattar bland annat utbildning i:
• arbetsmiljö och samordningsansvar,
• hur man rapporterar tillbud, skador och olyckor,
• riskhantering i samband med utbildningssituationer,
• Försvarsmaktens Marksäkerhetsorder och de rutiner 

som är kopplade till denna order.
Kursen innehåller kunskapsuppbyggande teoretiska  
moment samt grupparbeten och diskussioner kopplat till 
olika applikatoriska exempel, där verksamhetssäkerhets
frågor är i fokus.

Övrig information
Kursen vänder sig till dig som bor i det län eller i närliggande 
län där kursen genomförs. Du söker till den kurs som ligger 
närmast din bostadsort.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är medlem/funktionär/ 
instruktör/kurschef eller adjutant i en frivillig försvars
organisation och är delaktig i arbetsmiljö och/eller  
verksamhetssäkerhetsarbete.

Kurstillfällen
v. 12, 2628 mars | Göteborg 
v. 39, 13 oktober | Umeå 
v. 45, 68 november | Karlskrona 
v. 47, 2628 november | Strängnäs

VINTERTJÄNST – GRUNDER
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska erhålla grundläggande förmåga 
att lösa dina uppgifter i vintermiljö. Målet med kursen är att 
du, efter genomförd utbildning, ska ha grundlagd duglighet i 
vintertjänst. Du blir under veckan bättre på att ta hand  
om dig själv och din materiel i mörker, snö och kyla. Kursen 
är mycket lämplig för dig som har genomfört GUF  
(Grund  läggande soldatutbildning för frivilliga) och behöver 
vidareutveckla din kompetens i att tjänstgöra under vinter
förhållanden.
Under kursen läggs mycket tid på skidutbildning; spårning, 
skidtolkning samt att bo i snö med och utan tält. Du får 
även orientering om faror och fjällvädrets snabba växlingar 
och dess betydelse för verksamheten.
Utbildningspaketet ”Kallt Väder”; hur kroppen reagerar vid 
kyla, hur du anpassar din klädsel efter verksamheten och 
hur du tar hand om dig själv och din utrustning, är en ”röd 
tråd” genom hela kursen. Stort fokus ligger på att förbättra 
den egna skidtekniken och handhavandet av den personliga 
utrustningen under vinterförhållanden.
Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment 
och vi genomför kursen nedanför trädgränsen.

Särskild information
Då kursen är fysiskt ansträngande krävs det att du är  
skadefri samt i god fysisk kondition.

Målgrupp
Kursen är avsedd för all militär personal som har en 
placering i insatsorganisationen, t ex i Hemvärnet med 
de nationella skyddsstyrkorna. Den är även lämplig för 
instruktörer.

Kurstillfällen
v. 9, 28 februari5 mars | Ånn, Östersund 
v. 10, 712 mars | Ånn, Östersund 
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VINTERTJÄNST – FÖRDJUPNING
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska utveckla din förmåga att lösa 
dina uppgifter i vintermiljö. Målet med kursen är att du, 
efter genomförd utbildning, ska ha grundlagd duglighet i 
vintertjänst i fjällmiljö, både teoretiskt och praktiskt.
Under kursen läggs mycket tid på skidutbildning; spårning, 
skidtolkning samt att bo i snö. Utbildning om lavinfara och 
fjällvädrets snabba växlingar och dess betydelse för verk
samheten liksom utbildning på relevant säkerhetsutrustning 
genomförs också. Ett stort fokus ligger på att förbättra den 
egna skidtekniken och handhavandet av den personliga 
utrustningen under vinterförhållanden.
Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment 
och vi genomför kursen såväl ovanför som nedanför 
trädgränsen.

Särskild information
Du ska ha genomfört Vintertjänst – grunder med godkänt 
resultat eller ha motsvarande validerade kunskaper.
Då kursen är fysiskt ansträngande krävs det att du är  
skadefri samt i god fysisk kondition.

Målgrupp
Kursen är lämplig för personal ur hemvärnsförband som 
har uppgifter i vintermiljö.

Kurstillfällen
v. 10, 712 mars | Ånn, Östersund

ÖVERLEVNAD – BARMARK
Beskrivning
Syftet med kursen är att du ska få grundläggande teoretiska 
och praktiska kunskaper om överlevnad under barmarks
förhållanden. Målsättningen är att du ska kunna lösa 
uppgifter med bibehållet personligt stridsvärde under svåra 
förhållanden och klara av nöd och bristsituationer.
Under inledningen av kursen sker grundläggande utbildning  
som sedan följs av drygt två dygn i fält med praktiska  
moment.
Kursen innehåller i stort följande:
• göra upp eld,
• bivackmetoder,
• hitta och rena vatten,
• vilda växter som föda,
• jakt och fiskemetoder,
• personligt stridsvärde (till exempel hygien),
• förflyttning och orientering (med stöd av naturens 

tecken).

Särskild information
Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GUF, 
med godkänt resultat.
Utbildningen kräver god fysik.

Målgrupp
Kursen är avsedd för all militär personal som har en 
placering i insatsorganisationen, t ex i Hemvärnet med 
de nationella skyddsstyrkorna. Den är även lämplig för 
instruktörer.

Kurstillfällen
v. 31, 16 augusti | Ånn, Östersund
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 FÖR UNGDOM
Tygmärken med romber är ett utbildningstecken för ungdomar inom Försvarsutbildarna. För ungdomar 
i andra frivilliga försvarsorganisationer motsvarar 1 romb genomförd grundkurs, vilket innebär att du 
varit med i ungefär 1 år och deltagit i minst 80 timmar i organisationens ungdomsverksamhet.

2 romber motsvarar genomförd fortsättningskurs, vilket innebär att du varit med i ungefär 2 år och  
deltagit i minst 80 timmar per år i organisationens ungdomsverksamhet.

3 romber motsvarar ledarskapskurs (eller likställd verksamhet), vilket innebär att du varit med i ungefär  
3 år och deltagit minst 80 timmar per år i organisationens ungdomsverksamhet.



MILITARY CAMP
Beskrivning
Under en intensiv vecka kommer du som går i gymnasiet 
att få veta mer om samhällets försvar genom besök vid 
arméförband, marinförband, flygvapenförband samt besök 
hos Polis och räddningstjänst. Vid besöken kommer du få 
en bild över vilka uppgifter de har och vilka yrkesutbildningar  
och andra utbildningar som Försvarsmakten, Polis och 
räddningstjänst har att erbjuda dig.
Du kommer att få träffa andra frivilliga försvarsorganisa
tioner och få information om deras verksamhet samt få lära 
dig om ditt eget ansvar inom krisberedskap.

Särskild information
Du ska inte ha någon tidigare erfarenhet av frivillig
försvarets ungdomsverksamhet.
Du måste vara svensk medborgare för att kunna delta på 
kursen.

Övrig information
Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisation 
för att söka denna kurs och Försvarsutbildarna står för din 
kost, logi och resa till kursplatsen.
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans 
godkännande vid ansökan till kurs.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som går i gymnasiet och bor i det 
län eller närliggande län som kurserna genomförs. Du söker 
till den kurs som ligger närmast din bostadsort.

Kurstillfällen
v. 44, 31 oktober5 november | Göteborg 
v. 44, 31 oktober5 november | Härnösand 
v. 44, 31 oktober5 november | Karlskrona

UNGDOM – TEMA ARMÉ
Beskrivning
Vill du veta mer om armén så är det här kursen för dig! 
Under en intensiv och händelserik vecka får du en inblick 
i vad som sker på arméförbanden och vad det innebär att 
tjänstgöra i Försvarsmakten.
Du bor i logement på ett arméförband och under veckan  
får du prova på olika militära aktiviteter, bo en natt i tält
förläggning, genomföra studiebesök, få yrkesinformation 
samt tillfälle att se på materiel och fordon som finns inom 
armén.

Särskild information
Du måste vara svensk medborgare för att kunna delta på 
kursen.

Övrig information
Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisa
tion för att söka denna kurs och Försvarsutbildarna står för 
din kost, logi och resa till kursplatsen.
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans 
godkännande vid ansökan till kurs.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är mellan 1520 år och bor i 
det län eller närliggande län som kurserna genomförs. Du 
söker till den kurs som ligger närmast din bostadsort.

Kurstillfällen
v. 24, 1418 juni | Eksjö 
v. 24, 1418 juni | Skövde 
v. 25, 2024 juni | Boden
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UNGDOM – TEMA FJÄLL
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska få grundläggande fjällkunskaper.
Innan ni går ut på fjället får du kunskap om:
• “fjällvett”,
• fjällgeologi,
• växter och djurliv i fjällterräng,
• fjällorientering med kartläsning,
• hantering och vård av utrustning,
• lämplig utrustning i ödemarks och fjällterräng.

Särskild information
Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning 
och erhållit tygmärke med lägst 1 romb.

Övrig information
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans 
godkännande vid ansökan till kurs.

Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 1520 år som är 
aktiva i en frivillig försvarsorganisation.

Kurstillfällen
v. 31, 18 augusti | Ånn, Östersund

UNGDOM – TEMA LUFTVÄRN
Beskrivning
För närvarande händer det väldigt mycket inom det svenska 
luftvärnet. Sverige anskaffar bland annat nya moderna luft
värnssystem. Vi vill därför ge dig en möjlighet att få inblick 
i vad som sker på Luftvärnsregementet i Halmstad och vad 
det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten.
Du bor på logement och är aktiv under hela veckan, även på 
kvällarna. Kursen innehåller en hel del spännande moment 
som har koppling till luftvärnet och de system som finns och 
ska anskaffas. Veckan innehåller även intressanta studie
besök, idrott, prova på olika militära aktiviteter, yrkesinforma  
tion, information om utlandstjänstgöring samt tillfälle att se 
på materiel och fordon som finns inom Försvarsmakten.

Särskild information
Du måste vara svensk medborgare för att kunna delta på 
kursen.

Övrig information
Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisa
tion för att söka denna kurs och Försvarsutbildarna och 
Luftvärnsregementet står för din kost, logi och resa till 
kursplatsen.
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans 
godkännande vid ansökan till kurs.

Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 1520 år.

Kurstillfällen
v. 44, 15 november | Halmstad

UNGDOM – TEMA SOMMAR
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska få en god inblick i olika tjänste
grenar som finns inom Försvarsmakten. Du kommer att få 
prova på överlevnadsmoment, CBRN (kemiska, biologiska, 
radiologiska och nukleära hot), spaningstjänst, försvars
medicin, koktjänst, sjötjänst (vedettbåt) och stridsfordons
tjänst (orientering om bland annat Pansarterrängbil 360, 
Stridsfordon 90 och Stridsvagn 122). 
Dessutom kommer du få genomföra en kamratmarsch 
samt få orientering om officers och soldatyrket.

Särskild information
Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning 
och erhållit tygmärke med lägst 1 romb.

Övrig information
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans 
godkännande vid ansökan till kurs.

Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 1520 år som är 
aktiva i en frivillig försvarsorganisation.

Kurstillfällen
v. 2425, 1824 juni | Höllviksnäs, Malmö
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UNGDOM – TEMA SPRÅK
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig en inblick i utbildningen till  
specialistofficer och militärtolk. Du kommer att på ett 
realistiskt och autentiskt sätt få språkutbildning i ett av de 
språk som man utbildar i på Tolkskolan.
Utbildningen kommer även att innehålla praktiska moment 
där du får praktisera nyvunna kunskaper. I kursen medverkar 
personal som genomfört utbildning vid Tolkskolan. De  
kommer att berätta om sina erfarenheter från utbildningen.

Särskild information
Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation.
Du ska ha stort språkintresse och studievana. Du ska ha 
läst minst ett främmande språk i skolan förutom engelska.

Övrig information
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans 
godkännande vid ansökan till kurs.

Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 1520 år.

Kurstillfällen
v. 26, 27 juni1 juli | Tylebäck, Halmstad

UNGDOM – TEMA TEKNIK
Beskrivning
Är du nyfiken på hur man arbetar med teknik i Försvars
makten? Vilka fordon, flygplan och vilken utrustning som 
finns? Under fem dagar lär du dig mer om det spännande 
och viktiga arbetet som tekniker i Försvarsmakten. Du får 
se stridsfordon, vapensystem, flygplan och itmateriel. Du 
får också yrkesinformation och information om utlands
tjänstgöring.
Du bor på logement och är aktiv hela veckan, även på  
kvällarna. Kursen innehåller främst praktiska moment.

Särskild information
Du måste vara svensk medborgare för att kunna delta på 
kursen.

Övrig information
Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisa
tion för att söka denna kurs och Försvarsutbildarna står för 
din kost, logi och resa till kursplatsen.
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans 
godkännande vid ansökan till kurs.

Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 1518 år.

Kurstillfällen
v. 26, 28 juni2 juli | Halmstad

UNGDOM – TEMA VILDMARK
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska få nyttiga vildmarkskunskaper 
under barmarksförhållanden.
Du får nyttiga kunskaper om hur man lever på naturens 
villkor, till exempel:
• lära dig hur man renar vatten,
• lära dig hur man bygger skydd för att övernatta i,
• lära dig hur man använder kniv, yxa och såg på ett säkert 

sätt,
• lära dig hur man gör upp eld utan tändare/tändstickor,
• lära dig hur man kan göra fiskeredskap av det naturen 

bjuder.

Särskild information
Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning 
och erhållit tygmärke med lägst 1 romb.

Övrig information
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans 
godkännande vid ansökan till kurs.

Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 1520 år som är 
aktiva i en frivillig försvarsorganisation.

Kurstillfällen
v. 2425, 1924 juni | Väddö, Stockholm
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UNGDOM – TEMA VINTER GRUNDER
Beskrivning
Vinterkurserna för ungdomar genomförs i samband med 
skolornas sportlov. Kurserna syftar till att lära sig grunderna i 
hur man tar hand om sig själv och sina kamrater i vinter
miljö. Det innebär bland annat en kortare fjällmarsch och 
övernattning i antingen tält eller snöbivack.
Kursen innehåller fjällkunskap, vinterhygien, hur man före  
bygger kylskador och upprättande av bivack i vintermiljö. 
Under kursen övas även skidåkning och tolkning efter 
bandvagn.

Särskild information
Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning 
och erhållit tygmärke med lägst 1 romb.

Övrig information
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans 
godkännande vid ansökan till kurs.

Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 1520 år som är 
aktiva i en frivillig försvarsorganisation.

Kurstillfällen
v. 7, 1419 februari | Ånn, Östersund 
v. 8, 2126 februari | Ånn, Östersund 
v. 9, 28 februari5 mars | Ånn, Östersund

UNGDOM – TEMA VINTER FÖRDJUPNING
Beskrivning
Kursen genomförs i samband med skolornas påsklov och 
syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper och färdigheter 
i hur du tar hand om dig själv och dina kamrater i vinter
miljö. Det innebär bland annat en längre fjällmarsch och 
övernattning i snöbivack.
Kursen innehåller fjällkunskap, vinterhygien, hur man 
förebygger kylskador och upprättande av bivack i vinter
miljö. Under kursen övas även skidåkning och tolkning efter 
bandvagn.

Särskild information
Du ska ha genomfört grundläggande ungdomsutbildning 
och erhållit tygmärke med lägst 1 romb samt genomfört 
Ungdom – tema vinter grunder med godkänt resultat.

Övrig information
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans 
godkännande vid ansökan till kurs.

Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 1520 år som är 
aktiva i en frivillig försvarsorganisation.

Kurstillfällen
v. 13, 28 mars2 april | Ånn, Östersund
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UNGDOMSSKOLA – VÅR
Beskrivning
Ungdomsskolan är uppdelad på olika kurser/utbildnings
linjer med olika inriktningar.
BASKURS: Du som är ny i verksamheten får de grund
läggande kunskaper och färdigheter du behöver för att gå 
vidare i vår utbildning; sjukvård, sambandstjänst, förlägg
ningstjänst, fysisk träning och mycket annat.
FÖRDJUPNINGSKURS: Målet med kursen är att du ska kunna 
fördjupa dina kunskaper och färdigheter ytterligare. Kursen 
omfattar försvarsmedicin, sambandstjänst, tillfällig bivack, 
fysiskt stridsvärde, militärt uppträdande och mycket mer.
SPECIALKURS TEMA CBRN: Målet med kursen är att du 
ska få en grundläggande förståelse för CBRN (kemiska, 
biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel) inom 
Försvarsmakten. Kursen omfattar bland annat vilken 
skyddsmateriel som finns, hur indikering går till, brandtjänst 
och mycket mer.
SPECIALKURS TEMA TRUPPFÖRING: Målet med kursen 
är att du ska få grundläggande kunskaper kring ledarskap, 
chefskap och om truppföring.
SPECIALKURS TEMA TRUPPUTBILDNING: Målet med 
kursen är att du ska få grundläggande kunskaper kring  
trupputbildning, så som pedagogik, undervisningsformer 
samt planering och genomförande av utbildningspass.

Särskild information
BASKURS: För dig som är ny i verksamheten, har genomfört 
introduktionskurs och fått ut din militära utrustning.
FÖRDJUPNINGSKURS: Du ska ha genomfört grundläggande 
ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med lägst 1 romb.
SPECIALKURS TEMA CBRN: Du ska ha genomfört grund
läggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med 
lägst 1 romb.
SPECIALKURS TEMA TRUPPFÖRING: Du ska ha genomfört 
grundläggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke 
med lägst 2 romber.
SPECIALKURS TEMA TRUPPUTBILDNING: Du ska ha 
genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit  
tygmärke med lägst 2 romber samt tidigare genomfört 
specialkursen Truppföring.

Övrig information
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans 
godkännande vid ansökan till kurs.

Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 1520 år som är 
aktiva i en frivillig försvarsorganisation.

Kurstillfällen
v. 8, 2027 februari | Höllviksnäs, Malmö
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UNGDOMSSKOLA – HÖST
Beskrivning
Ungdomsskolan är uppdelad på olika kurser/utbildnings
linjer med olika inriktningar.
BASKURS: Du som är ny i verksamheten får de grund
läggande kunskaper och färdigheter du behöver för att gå 
vidare i vår utbildning; sjukvård, sambandstjänst, förlägg
ningstjänst, fysisk träning och mycket annat.
FÖRDJUPNINGSKURS: Målet med kursen är att du ska kunna 
fördjupa dina kunskaper och färdigheter ytterligare. Kursen 
omfattar försvarsmedicin, sambandstjänst, tillfällig bivack, 
fysiskt stridsvärde, militärt uppträdande och mycket mer.
SPECIALKURS TEMA FÖRSVARSMEDICIN: Målet med kursen 
är att du ska få fördjupa dig mer, teoretiskt och praktiskt, 
om vad sjukvårdstjänst militärt och civilt innebär.
SPECIALKURS TEMA 18+: Målet med kursen är att du ska 
få grundläggande vapentjänst på automatkarbin och prova 
på moment i strid, folkrätt och fördjupad sjukvårdstjänst.

Särskild information
BASKURS: För dig som är ny i verksamheten, har genomfört 
introduktionskurs och fått ut din militära utrustning.
FÖRDJUPNINGSKURS: Du ska ha genomfört grundläggande 
ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med lägst 1 romb.
SPECIALKURS TEMA FÖRSVARSMEDICIN: Du ska ha 
genomfört grundläggande ungdomsutbildning och erhållit 
tygmärke med lägst 1 romb.
SPECIALKURS TEMA 18+: Du ska ha genomfört grund
läggande ungdomsutbildning och erhållit tygmärke med 
lägst 2 romber. Du ska ha fyllt 18 år vid kursstart samt ha 
grundutbildning på gevär 22.

Övrig information
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans 
godkännande vid ansökan till kurs.

Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 1520 år som är 
aktiva i en frivillig försvarsorganisation.

Kurstillfällen
v. 44, 31 oktober6 november | Höllviksnäs, Malmö

UNGDOMSWEEKEND
Beskrivning
Kursen genomförs under en dag och du får övergripande  
information om totalförsvaret, militär grundutbildning, 
svensk säkerhetspolitik och de frivilliga försvarsorganisa
tionernas ungdomsverksamheter.

Särskild information
För att söka kursen ska du ha fyllt 15 år men inte vara äldre 
än 18 år.

Övrig information
Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisa
tion för att söka denna kurs och Försvarsutbildarna står för 
din kost och resa till och från kursplatsen.
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans 
godkännande vid ansökan till kurs.
Kursen vänder sig till dig som bor i det län eller i närliggande  
län där kursen genomförs. Du söker till den kurs som ligger 
närmast din bostadsort.

Målgrupp 
Kursen vänder sig till dig som tidigare inte deltagit eller 
kommit i kontakt med någon frivillig försvarsorganisations 
ungdomsverksamhet.

Kurstillfällen
Ett 15tal Ungdomsweekend planeras och de kommer att 
genomföras på olika platser vid olika tidpunkter under året.
Se vår hemsida för mer information om tider och platser.
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FÖR INSTRUKTÖRER

FÖRSVARSMEDICIN – INSTRUKTÖR GU-F
Beskrivning
Utbildningen omfattar alla ingående moment i GUF 20 timmar 
försvarsmedicin. Slutmålet är att du som instruktör, med 
stöd av Försvarsutbildarna, ska kunna förbereda, leda/ 
genomföra samt slutredovisa de sjukvårdsmoment som 
genomförs under en GUF.

Särskild information
Du ska ha genomfört grundläggande instruktörsutbildning  
med godkänt resultat. Du ska vara aktiv samt ha god  
erfarenhet av att verka i instruktörsrollen och anses lämplig 
att utbildas till instruktör för försvarsmedicin på GUF.

Övrig information
Förtur kommer att ges till instruktörer som tjänstgjort eller 
ska tjänstgöra på GUF. Referens ska lämnas.

Målgrupp
Kursen är till för instruktörer inom frivilliga försvarsorga
nisationer.

Kurstillfällen
v. 4, 2831 januari | HvSS, Vällinge  
v. 37, 1619 september | HvSS, Vällinge
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INSTRUKTÖR – CBRN
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska erhålla kompetens för att kunna 
utbilda i grundläggande CBRNkunskap (motsvarande 
CBRN – grundkurs, CBRN under GUF samt kombattant
utbildning).
Kursen ger grundläggande kunskaper i hur CBRNutbildning 
planeras, genomförs samt utvärderas och därigenom de 
krav som ställs på en CBRNinstruktör placerad inom  
Försvarsmakten.

Särskild information
Du ska ha genomfört CBRN – grundkurs samt grund
läggande instruktörsutbildning med godkänt resultat eller 
ha motsvarande validerade kunskaper och utbildning.
Du får inte ha några medicinska hinder för tillpassnings
kontroll.

Målgrupp
Kursen är avsedd för blivande instruktörer och gruppchefer 
i CBRNbefattning. Kursen är även lämplig som repetitions
kurs för redan utbildade CBRNinstruktörer och övrig militär 
personal i hemvärnsförband.

Kurstillfällen
v. 2627, 28 juni10 juli | Höllviksnäs, Malmö

INSTRUKTÖR – CBRN FORTBILDNING
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig en fördjupning samt repetition 
av dina CBRNkunskaper för att du ska kunna planera, 
genomföra och utvärdera CBRNmoment när du tjänstgör 
som instruktör.
Efter genomförd kurs ska du bland annat:
• ha ökad förmåga och färdighet i området CBRN,
• ha fördjupad kunskap och färdighet avseende instruktörs  

rollen,
• ha fördjupad kunskap om och förmågan att använda de 

styrdokument som ligger till grund för verksamheten.

Övrig information
Kursen är en obligatorisk repetitionskurs för förordnade 
CBRNinstruktörer.
Kursen bör genomföras vartannat år.

Målgrupp
Kursen riktar sig till CBRNinstruktörer inom de frivilliga 
organisationerna samt Hemvärnet.

Kurstillfällen
v. 5, 57 februari | HvSS, Vällinge

INSTRUKTÖR – KRISBEREDSKAP
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska bli behörig att vara instruktör på 
Försvarsutbildarnas utbildningar Krisberedskap – grunder 
och Krisberedskap – fördjupning mot stab. Kursen omfattar 
innehållet i de två nämnda kurserna. Vi går igenom arbetet 
man gör före, under och efter kurs.

Särskild information
Det är meriterande om du har en bakgrund som pedagog  
eller instruktör samt om du har erfarenhet inom den svenska 
civila krisberedskapen.

Övrig information
Efter utbildningen förväntas du delta som instruktör minst 
två gånger varje år på kommande utbildningar inom kris
beredskap.

Målgrupp
Kursen vänder sig till medlemmar inom Försvarsutbildarna 
som vill bli, eller är instruktör, inom krisberedskap. 
Även de som är, eller vill bli, kurschef för Krisberedskaps
utbildningarna kan söka kursen.

Kurstillfällen
v. 5, 47 februari | Tylebäck, Halmstad 
Kursen börjar torsdag kl. 14.00 och slutar söndag kl. 16.00.
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INSTRUKTÖR – TILLÄMPNING UNGDOM
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig en fortsatt utbildning för att 
erhålla formell kompetens som instruktör, främst inom 
ungdomsverksamheten.
Efter kursen ska du, i rollen som instruktör, kunna planera, 
genomföra och utvärdera övning/lektion inom grupps ram 
och då välja utbildningsmetod utifrån målet med övningen/
lektionen, dess svårighetsgrad samt elevernas utbildnings
ståndpunkt och olika situations och påverkansfaktorer.
Kursen innehåller pedagogik och grundläggande pedagogiska 
metoder, Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn samt 
planering, genomförande och utvärdering av utbildnings
moment under handledning.

Särskild information
Du ska ha genomfört grundläggande instruktörsutbildning  
med godkänt resultat eller ha motsvarande validerade 
kunskaper och utbildning.

Målgrupp
Kursen är till för dig som efter genomförd kurs avser verka 
som instruktör, främst inom ungdomsverksamheten.

Kurstillfällen
v. 78, 1927 februari | Höllviksnäs, Malmö 
v. 4344, 29 oktober6 november | Höllviksnäs, Malmö

SKJUTINSTRUKTÖR – GEVÄR 22 HV
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska kunna planera, genomföra och 
utvärdera grund och skjutövningar med grupp på godkända 
skjutbanor samt fasta skjutplatser på skjutfält med vapen 
ingående i kursen.

Särskild information
Du ska vara brukare av gevär 22 hv.
Du ska ha genomfört grundläggande instruktörsutbildning  
med godkänt resultat eller ha motsvarande validerade 
kunskaper och utbildning.

Övrig information
Eftersom kursen tar upp generella bestämmelser ska  
kompletterande utbildning i lokala bestämmelser genom
föras via eget förband efter kursen.
Kursen vänder sig till dig som bor i det län eller i när
liggande län där kursen genomförs.

Målgrupp
Kursen är avsedd för instruktörer, ungdomsledare och  
ungdomsinstruktörer inom Hemvärnet och frivilliga  
försvarsorganisationer.

Kurstillfällen
v. 27, 911 juli | Villingsberg, Örebro
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FÖR FUNKTIONÄRER

FUNKTIONÄRSKURS – ALLMÄN
Beskrivning
Efter genomförd kurs ska du ha god kunskap om vad som 
krävs av en funktionär/styrelseledamot. Kursen innehåller 
inslag av både föreningsteknik och stöd för ekonomi och 
verksamhetsplanering, samt hur arbetet leds i ett förbund 
eller förening.
Under kursen kommer du, i grupp, att arbeta med de upp  
gifter en styrelse ställs inför under ett verksamhetsår. 
Dessutom kommer det under veckan genomföras fördjup
ningsmoment som ska ge dig fördjupad kunskap i vissa 
ämnesområden, som till exempel föreningsjuridik eller  
kommunikation/marknadsföring.

Särskild information
Du ska vara eller på väg att bli funktionär inom förbund eller 
förening, till exempel ordförande, kassör, sekreterare eller 
styrelsemedlem.

Målgrupp
Kursen är avsedd för funktionärer, eller blivande funktionärer, 
inom förbund och förening.

Kurstillfällen
v. 32, 915 augusti | Tylebäck, Halmstad

FUNKTIONÄRSKURS – REKRYTERING
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om  
rekrytering inom ramen för frivillig försvarsverksamhet.  
Under kursen går vi bland annat igenom rekrytering till  
kurser/verksamhet, befattningar/frivilligavtal, ungdoms
verksamhet och medlemskap. 
Vi går även igenom grunderna i vår verksamhet; främst  
ungdomsverksamhet, civila och militära avtal och total
försvarsinformation för att ha en gemensam kunskapsbas. 
Därefter analyseras och diskuteras de viktigaste målgrupp
erna och praktiskt rekryteringsarbete.

Under kursen arbetar vi aktivt med att dela erfarenheter 
mellan varandra genom att delge och diskutera goda 
exempel.

Särskild information
Du ska vara eller på väg att bli funktionär inom förbund eller 
förening, gärna med inriktning mot ansvar/uppgifter inom 
rekryteringsområdet.

Målgrupp
Kursen är avsedd för funktionärer, eller blivande funktionärer, 
inom förbund och förening.

Kurstillfällen
v. 32, 913 augusti | Tylebäck, Halmstad

FUNKTIONÄRSKURS – UTBILDNING
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för  
att inom förbund eller förening leda och medverka i det  
administrativa arbetet i samband med utbildningsverksamhet.
Under kursen får du bland annat lära dig utbildningsplanering  
och samverkan med myndigheter samt en kurschefs  
uppgifter och ansvar.

Särskild information
Du ska vara eller på väg att bli funktionär inom förbund eller 
förening, till exempel utbildningsansvarig eller sekreterare.

Målgrupp
Kursen är avsedd för funktionärer, eller blivande funktionärer, 
inom förbund och förening.

Kurstillfällen
v. 32, 915 augusti | Tylebäck, Halmstad 
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EKONOMISK RAPPORTERING  
OCH BOKFÖRING
Beskrivning 
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om hur 
processen kopplat till förbundskort, rapportering, prognoser,  
omplanering, bokföring etc hanteras inom ramen för  
Försvarsutbildarnas verksamhet, särskilt på förbundsnivå.

Särskild information 
Du ska före kurs ha övergripande kunskaper om Försvars
utbildarnas uppdrag, verksamhet och organisation. 

Övrig information 
Del av kursen genomförs på två täter, där den ena täten 
vänder sig till kassörer som behöver fördjupad utbildning i 
rapportering och bokföring i Försvarsutbildarnas redovis
ningssystem FRIDA. 
Vissa nätbaserade förberedelser kommer att genomföras 
före kursstart.

Målgrupp 
Du ska vara funktionär på förbunds eller föreningsnivå och 
vara eller, på kort sikt, bli involverad i Försvarsutbildarnas 
planerings och rapporteringsprocess, exempelvis utbild
ningsledare, kassör, sekreterare eller ordförande. 

Kurstillfällen 
v. 39, 1 oktober | Stockholm

FÖR DIN SÄKERHET!  
– KONTAKTPERSON (POC)
Beskrivning
Kursen syftar till att du som kontaktperson (POC), utsedd 
av ditt förbund, ska få fördjupad kunskap om rutiner och 
processer samt verksamhetsplaneringen kring För din 
säkerhet!
Vi går igenom Försvarsutbildarnas förbundskort och hur 
ett verksamhetsår gällande För din säkerhet! ser ut. Även 
marknadsföring och rekrytering av nya informatörer hanteras 
under kursen.

Särskild information
Du ska vara utsedd av din förbundsstyrelse att vara, eller 
bli, kontaktperson inom För din säkerhet!

Övrig information
Du förväntas efter kursen självständigt kunna planera 
genomföranden av För din säkerhet! samt hålla samman de 
utbildade informatörerna i länet.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är utsedd av ditt förbund att 
vara kontaktperson (POC) gällande För din säkerhet!

Kurstillfällen
v. 16, 2425 april | Tylebäck, Halmstad 
Kursen börjar lördag kl. 13.00 och slutar söndag kl. 15.00.
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KASSÖRSUTBILDNING
Beskrivning
Detta är en grundkurs i förbunds redovisning av statliga 
medel. Kursen syftar till att ge färdigheter i bokföring av 
statsmedel samt kunskap om utbetalning av fakturor och 
ersättningar. Målet är att du som elev praktiskt ska kunna 
hantera statsmedel och känna till vilka formella krav som 
hanteringen av dessa ställer.
Kursen går igenom formalia och begrepp inom redovisning. 
Redovisningsmodulen för förbund i FRIDA används med 
praktiska exempel som underlag.

Övrig information
Du ska vara vald som eller vara inplanerad som kassör 
alternativt annan funktionär i förbundsstyrelse inom  
Försvarsutbildarna. 

Målgrupp
Kursen är lämplig för dig som är förbundskassör eller  
annan funktionär i Försvarsutbildarna som behöver ha  
kunskap för hantering av statsmedel och dess bokföring.

Kurstillfällen
v. 16, 22 april | Stockholm

KURSADJUTANTSKURS
Beskrivning 
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om 
vilka uppgifter som en kursadjutant, i normalfallet, löser inom 
ramen för en kurs som anordnas av Försvarsutbildarna.
Kursen omfattar utbildning i hur en adjutant ska och kan 
stödja kursledning samt kursdeltagare före, under och efter 
kurs.  

Övrig information 
Vid ansökan ska du ange varför du anser att du kan bli en 
lämplig kursadjutant alternativt lämna referens till person 
som uppmanat dig att söka kursen.
Efter genomförd kurs bedöms du av förbund eller utbildnings  
ledare om du är lämplig att verka som kursadjutant vid 
verksamhet anordnad av Försvarsutbildarna.
Du som redan är kursadjutant kan söka kursen i syfte  
att utveckla din kompetens och lära dig hur nya kurs
administrativa systemet fungerar och bör användas.

Målgrupp 
Kursen vänder sig till funktionärer som är intresserade av 
utbildningsverksamheten och som bedöms lämpliga att 
utveckla sig till kursadjutanter och på så sätt kan medverka 
till att anordna kurser. 

Kurstillfällen 
v. 35, 35 september | Tylebäck, Halmstad 
v. 39, 13 oktober | Väddö, Stockholm

KURSCHEFSKURS – CIVIL
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska bli behörig som kurschef på 
Försvarsutbildarnas civila kurser. På kursen går vi igenom 
checklistor för arbete före, under och efter kurs. Vi kommer 
att ha en fördjupning inom vårt CRMsystem och hur man 
skapar en kurs och når uppsatta kursmål. Du får lära dig 
om vilka roller och ansvar kursledningen har.

Särskild information
Det är meriterande om du har erfarenhet som administratör, 
pedagog eller instruktör samt om du har bakgrund inom 
krisberedskap.

Övrig information
Efter utbildningen förväntas du delta som kurschef minst 
två gånger varje år på Försvarsutbildarnas civila kurser.

Målgrupp
Kursen vänder sig till medlemmar inom Försvarsutbildarna 
som vill bli eller är kurschef inom vår civila verksamhet.

Kurstillfällen
v. 2, 1417 januari | Tylebäck, Halmstad 
Kursen börjar torsdag kl. 15.00 och slutar söndag kl. 16.00.
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UPPBYGGNAD AV DET NYA  
TOTALFÖRSVARET
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskap om hur 
samhället bygger upp det nya totalsvaret och vilken roll 
Försvarsutbildarna kan komma att få. Under många år har 
uppdragen till de frivilliga försvarsorganisationerna på den 
civila sidan huvudsakligen fokuserat på uppgifter för att 
stärka den fredstida krisberedskapen. I och med satsningen  
på totalförsvaret, måste den civila sidan komplettera kris
beredskapsperspektivet med ett särskilt fokus på civilt  
försvar. För att utveckla verksamheten i denna riktning  
behövs både ett strategiskt och ett praktiskt operativt fokus, 
liksom tidsperspektiv på längre såväl som kortare sikt.
På kursen kommer föreläsningar om det militära och civila  
försvaret att genomföras för att ge alla deltagare en 
gemensam baskunskap. Det nya totalförsvaret är inte en 
kopia av det som fanns för 30 år sedan utan ska anpassas 
till dagens samhälle och omvärld.
En viktig del i kursen är att under olika grupparbeten  
diskutera hur frivilliga försvarsorganisationer kan bidra till 
befolknings skyddet och för att säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna vid höjd beredskap.

Övrig information
Sökande bör vara personer som sitter i styrelsen för  
förbund eller kårer och som vill vara med och långsiktigt  
påverka hur vi ska stödja uppbyggnaden av det nya total
försvaret.
Du ska vara utsedd av egen förbundsstyrelse eller kår att 
gå kursen så innan ansökan ska du föra en dialog med eget 
förbund eller kår.

Målgrupp
Du ska vara funktionär inom förbundsstyrelse som  
exempelvis styrelseledamot, ingå i utbildningsutskottet  
eller vara tjänsteman inom en av de frivilliga försvars
organisationerna.

Kurstillfällen
v. 18, 78 maj | Tylebäck, Halmstad 
Kursen börjar fredag kl. 13.00 och slutar lördag kl. 15.00.

 

UNGDOMSLEDARE – GRUNDKURS
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig grundläggande duglighet som 
ungdomsledare. Kursen inriktas mot grundläggande 
bestämmelser och kunskaper för att planera och leda en 
ungdomsavdelning.

Särskild information
Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GUF, 
samt grundläggande instruktörsutbildning med godkänt 
resultat eller ha motsvarande validerade kunskaper och 
utbildning.

Övrig information
Kursen är en förutsättning för att kunna inneha befattningen 
ungdomsledare.

Målgrupp
Kursen är till för blivande ungdomsledare eller ställ
företrädande ungdomsledare.

Kurstillfällen
v. 32, 915 augusti | Tylebäck, Halmstad 

UNGDOMSLEDARE  
– FÖRDJUPNINGSKURS
Beskrivning
Kursen genomförs som en konferens och syftar till att  
fortbilda och uppdatera dig som är ungdomsledare eller 
utbildningsledare ungdom för att ge dig ökade kunskaper om  
nya och befintliga bestämmelser för ungdomsverksamheten.

Särskild information
Du ska ha genomfört Ungdomsledare – grundkurs med 
godkänt resultat.

Målgrupp
Kursen är avsedd för ungdomsledare och ställföreträdande 
ungdomsledare samt utbildningsledare ungdom.

Kurstillfällen
v. 32, 1315 augusti | Tylebäck, Halmstad 
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SÅ HÄR SÖKER DU TILL EN KURS
1. Du söker till en kurs genom att logga in på Mina sidor, www.forsvarsutbildarna.se/mina-sidor.  

Loggar du in för första gången måste du skapa ett konto först.

2. När du har loggat in så är sidan uppdelad i olika flikar. Under fliken Kursansökan hittar du vårt 
aktuella kursutbud. Klicka på den kurs du är intresserad av för att få mer information, bland  
annat kursbeskrivning, målgrupp, förkunskaper, plats och datum.

3. När du söker en kurs får du fylla i olika uppgifter beroende på typ av kurs. Gjorda ansökningar 
kan du följa din status på under fliken Ansökningsstatus.

Karlavägen 65, Box 5034, 102 41 Stockholm, 08587 742 00, 08587 742 20 (kursinfo), info@forsvarsutbildarna.se, www.forsvarsutbildarna.se

https://crm.forsvarsutbildarna.se/pages/minasidor/onepage.aspx
Mailto:info@forsvarsutbildarna.se
https://www.forsvarsutbildarna.se

