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Handläggare 

Oskar Snell 
  

 

Kursplan Hot- och avvikelsehantering OUP 

KURSENS BENÄMNING  

Hot- och avvikelshantering outbildat personal 

KOMPETENSOMRÅDE                 

CBRNE-A 

BESLUT 

Kursplanen har fastställts av Edvin Simmingsköld 

KURSENS OMFATTNING                  

1h 

NIVÅ                                             

Introduktionsutbildning  

MÅLGRUPP                                     

Samtlig personal inom en verksamhet 

FÖRKUNSKAPSKRAV                      

Inga övriga förkunskaper krävs 

URVAL 

Enligt beställaren 

KURSENS SYFTE  OCH UTBILDNINGSMÅL  

Eleven skall efter genomförd kurs kunna verka som mottagare för avvikande brev och paket.  

 

Utbildningsmål:  

Eleven skall kunna förstå mycket grundläggande delar av CBRNE-A konceptet 

Eleven skall ha grundläggande förståelse för identifiering. 

Eleven skall ha grundläggande förståelse för Hantering. 

Eleven skall kunna förstå och förklara det som innefattas i begreppet (Samverkan, Rapportering samt 

Överlämning till Räddningstjänst och Polis) 

KURSENS INNEHÅLL OCH  UPPLÄGG  

Kursen syftar till att skapa förståelse hos eleven för arbete med mottagande och öppning av eventuellt 

avvikande och hotfulla försändelser. Kursen är avgränsad till enbart hantera arbete utan detektionsutrustning. 

 

Kursen genomförs i form av teoretisk utbildning. 

Följande moment ingår i kursen: 

- Introduktion och historia 
o Introduktion, syfte och målbild 

- Mycket kortfattad Hotbildskunskap samt grundläggande CBRN kunskap 
o Grundläggande kunskap om CBRNE-A 

o Biologiska hot 

o Kemiska hot 
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o Radioaktiva och nukleära hot 

o Explosiva hot 

o Avvikelser 

- Identifiering, detektering och hantering försändelse 
o Identifiera avvikelser och misstänkta hot 

o Hantering av misstänkta försändelser 

- Varnings- och rapporteringsvägar 
o Varningsrutiner vid misstänkta hot 

o Rapportering internt och externt. 

- Insats från polis och räddningstjänst 
o Vad händer innan, under och efter insatsen 

- Checkports stöd (Arbetshjälpmedel och support) 

- Sammanfattning 
o Diskussion och frågor 

KAPACITET MIN/OPT/MAX 

Detta anger ett standardvärde som en kurs är lämpad till.  

Minimalt 1 deltagare 
Optimalt 10 deltagare 
Maximalt 25 deltagare.  

EXAMINATION  

Kursens examineras genom närvarokontroll. För godkänt betyg krävs 100 procent närvaro. 

GILT IGHET 

Genomförd kurs rekommenderas förnyas vartannat år med anledning av samhälls- och kunskapsutveckling. 

CERTIFIKAT OCH BEHÖR IGHET 

Genomförd och godkänd grundkurs ger inga specifika behörigheter. 

BETYG 

Betyg (baseras på närvaro): Icke Godkänd (IG) - Godkänd (G) 

KURSLITTERATUR OCH REFERENSMATERIAL .  

Checkports Lathund identifiering och rapportering 

MSB- teknik vid olyckor med farliga ämnen 2011 

 
 

BEHOV:  

Utrustning elev:  

Anteckningsblock och penna. 

 

Instruktörsbehov:  

Av CIP Checkport utbildad instruktör. 

 

 

Platsbehov:  

Kunden tillhandahåller en lokal anpassad för 

utbildning. 

 

Mtrl-behov: 

Teknisk utrustning för storbildsprojektion och 

ljuduppspelning. 

Blindgångare, attrapper och förevisningsmateriel 

 


