
TJÄNSTER OCH 
UTBILDNINGAR 
FÖR SÄKER
ARBETSPLATS



Kombinera noggrant utvald skyddsutrustning med kunskap,  
utbildningar och tjänster för ett tryggare arbetsliv. Där har du 
Skydda. Vi hjälper dig att ta ansvar för en trygg arbetsmiljö och 
ger dig verktygen för en säkrare, effektivare och lönsammare 
vardag.

Vi har arbetat med säkra arbetsplatser i mer än 40 år. För att 
dela med oss av vår erfarenhet och kompetens har vi tagit fram 
specialiserade tjänster och utbildningar inom personligt skydd 
och riskhantering. Vi utgår alltid från din vardag och dina behov 
och anpassar innehållet efter relevant lagstiftning och regelverk. 

Regelbundna riskbedömningar är grundläggande för arbets-
platssäkerheten. Därför rekommenderar vi alltid en kostnadsfri 
riskbedömning där våra experter hjälper dig att kartlägga risker 
på arbetsplatsen och tar fram förlag på åtgärder för en säkrare 
arbetsmiljö.

Läs mer på www.skydda.se
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FÖRETAGS-
ANPASSAD
UTBILDNING

Alla våra tjänster och 
utbildningar kan an-
passas för ditt företag 

och genomföras på plats hos dig. 
En skräddarsydd utbildning är ett 
effektivt verktyg för att påverka 
attityder till och användning av 
skyddsutrustning. Innehåll och 
praktiska exempel kopplas direkt 
till riskerna som finns i din vardag. 
Vi tar också ansvar för att anpassa 
innehållet efter de lagar och regler 
som gäller för arbetsgivaren.

Kontakta din personliga säljare för att boka utbild-
ning, service eller rådgivning. Du kan också kontakta 
oss via tjanster@skydda.se eller 0321-67 73 00.
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Riskbedömningen baseras på lagstiftning kring 
förebyggande arbetsmiljöarbete. Du får en kom-
plett dokumentation av identifierade risker med 
förslag på åtgärder, samt en grundlig bedömning 
av vilken personlig skyddsutrustning som behövs 
och hur den ska användas. Kontakta Skydda för 
en kostnadsfri riskbedömning av din arbetsplats.

Gör en kostnadsfri 
riskbedömning

RISKBEDÖMNING RISKBEDÖMNING

4. UPPFÖLJNING

1. UNDERSÖKNING

2. RISKBEDÖMNING

3. HANDLINGSPLAN

MÅLGRUPP
Företag inom bygg, 
anläggning och 
industri.

En process i 
fyra steg

RISKBEDÖMNINGEN BASERAS 
PÅ FÖLJANDE LAGAR OCH 
FÖRESKRIFTER:

•  AFS 2001:3 Användning av 
personlig skyddsutrustning. 

•  AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

•  AFS1996:7 Utförande av 
personlig skyddsutrustning.

UR INNEHÅLLET:

• Vilka kända och okända risker finns i arbetsmiljön?

• Finns rätt personlig skyddsutrustning tillgänglig?

• Är skyddsutrustningen utprovad för enskilda användare?

•  Finns det instruktioner för hur skyddsutrustningen ska användas?

•  Har användarna rätt utbildning  för skyddsutrustningen?
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01.
UTBILDNING

UTBILDNING

Första hjälpen
Första hjälpen kan rädda liv någon blir 
allvarligt skadad eller sjuk. Utbildningen 
gör dig förberedd på att agera snabbt när 
olyckan är framme. Du lär dig att:

 Bedöma livsfarligt läge.
 Kontrollera andning och luftvägar.
 Stoppa blödningar.
 Hantera chocktillstånd.

GRUNDUTBILDNING

MÅLGRUPP:
Alla. Inga förkunskaper 
krävs

KURSLÄNGD:
3 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE: 
10 stUtbildningen leds av kvalificerad intruktör. 

ARTIKELNUMMER: 777700006

3h

DHL-R utbildning
Varannan timme drabbas en svensk av 
plötsligt hjärtstopp. En snabb insats med 
hjärtstartare ökar chansen för överlevnad 
med över 70 procent. Utbildningen lär dig 
att använda hjärtstartare och ge hjärt- och 
lungräddning. Praktiska övningar varvas med 
teoretiska moment kring exempelvis anatomi 
och lagstiftning.

GRUNDUTBILDNING

Utbildningen leds av kvalificerad intruktör.

ARTIKELNUMMER: 777700008

3h

MÅLGRUPP:
Alla som har hjärtstartare 
på arbetsplatsen. Inga 
förkunskaper krävs.

KURSLÄNGD:
3 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE:
8 st
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Andningskydd
Luftföroreningar kan orsaka allvarliga skador 
och sjukdomar. Utbildningen ger dig kunskap 
om risker och fysiska effekter, olika typer av 
andningsskydd och hur de ska användas. Du 
får även veta mer om lagar och regler kring 
andningsskydd på arbetsplatsen.

GRUNDUTBILDNING

Utbildningen leds av kvalificerad intruktör.

ARTIKELNUMMER:777700002

4h

MÅLGRUPP:
Användare av andnings-
skydd, arbetsmiljöansva-
riga. Inga förkunskaper 
krävs.

KURSLÄNGD:
4 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE: 
15 st

UTBILDNING

Tillpassningstest av 
andningsskydd
Andningsskydd ska anpassas individuellt 
till användaren för att inte läcka. Otäta 
andningsskydd kan leda till allvarliga sjuk-
domar och skador. Passningstestet  
säkerställer att andningsskyddet passar 
både individen och arbetsmiljön. Du lär dig 
också att förvara skyddet på rätt sätt.

Testet utförs av kvalificerad instruktör.

ARTIKELNUMMER:777700039

Hand- och armskydd
Händerna är dina viktigaste arbetsredskap och 
utsätts för många olika risker. Utbildningen ger 
kunskap om risker och fysiska effekter, olika 
typer av hand- och armskydd och hur de ska 
användas. Du får även kunskap om lagar och 
regler kring hand- och armskydd på jobbet.

GRUNDUTBILDNING

MÅLGRUPP:
Användare av hand- och 
armskydd, arbetsmiljö-
ansvariga.
Inga förkunskaper krävs.

KURSLÄNGD:
4 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE: 
15 stUtbildningen leds av kvalificerad instruktör.

ARTIKELNUMMER: 777700001

4h

SÅ HÄR GÖRS TESTET:
Andningsskyddets 
skyddsfaktorer mäts med 
PortaCount. Under mät-
ningen simuleras vanligt 
förekommande rörelser 
och arbetsmoment.
Metoden följer Arbets-
miljöverkets rekommen-
dationer. Samtliga test-
värden dokumenteras.

TID:
Cirka  30 minuter/person
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Ögonskydd
Partiklar, stänk, strålning och starkt ljus kan 
skada ögonen allvarligt. Utbildningen ger 
kunskap om risker och fysiska effekter, olika 
typer av ögonskydd och hur de ska användas. 
Du får även kunskap om lagar och regler kring 
ögonskydd på jobbet.

GRUNDUTBILDNING

Utbildningen leds av kvalificerad instruktör.

ARTIKELNUMMER: 777700004

4h

MÅLGRUPP:
Användare av ögonskydd, 
arbetsmiljöansvariga. 
Inga förkunskaper krävs.

KURSLÄNGD:
4 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE: 
15 st

Hörselskydd
Skadligt buller är ett av de vanligaste arbets-
miljöproblemen. Utbildningen ger kunskap om 
risker och fysiska effekter, olika typer av  
hörselskydd och hur de ska användas. Du får 
även veta mer om lagar och regler kring  
hörselskydd på arbetsplatsen.

GRUNDUTBILDNING

MÅLGRUPP:
Användare av hörsel-
skydd, arbetsmiljö- 
ansvariga.
Inga förkunskaper krävs.

KURSLÄNGD:
2 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE: 
15 stUtbildningen leds av kvalificerad instruktör.

ARTIKELNUMMER:777700003

2h

Skydda erbjuder utrustning, utbildningar och tjänster inom 
fallskydd, i samarbete med Cresto. Kurserna är baserade på 
aktuell lagstiftning och föreskrifter och anpassade för de flesta 
branscher där fallrisk förekommer. Regelbunden repetition 
rekommenderas för att deltagarna ska hålla sig uppdaterade 
i praktiska och teoretiska frågor. Vi gör också skräddarsydda 
utbildningar utifrån ditt företags behov.

UTBILDNING
FALLSKYDD
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Fallskyddsinformation
Enligt lag ska alla som arbetar i miljöer med 
fallrisk informeras om riskerna med arbete på 
hög höjd, samt veta hur man använder fall-
skyddsutrustning på rätt sätt. Fallskydds- 
information ger en genomgång av de teoretiska 
aspekterna, exempelvis lagstiftning, ansvars-
fördelning, standards och tester, riskanalys, 
sanktionsavgifter, fasta installationer samt 
besiktning av fallskyddsutrustning.

MÅLGRUPP:
Alla som använder fall-
skydd. Inga förkunskaper 
krävs.

KURSLÄNGD:
2 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE: 
12 stUtbildningen leds av certifierad instruktör.

ARTIKELNUMMER: 777700051

2h

Fallskydd -
Grundutbildning
Alla som arbetar på hög höjd ska ha känne-
dom om fallrisker, hur man använder fall-
skyddsutrustning, riskanalyser och rädd-
ningsplaner, samt förstå vad som händer 
vid fall. Teoretiska moment varvas med 
praktiska övningar i att använda fallskydd. 
Utbildningen ger certifikat.

GRUNDUTBILDNING

Utbildningen leds av certifierad instruktör.

ARTIKELNUMMER: 777700017

4h

MÅLGRUPP:
Takarbetare, byggnads-
arbetare, plåtslagare, 
snöskottare med flera. 
Inga förkunskaper krävs.

KURSLÄNGD:
4 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE: 
8 st

UTBILDNING UTBILDNING

Fallskydd – 
Räddning bas
En räddningsutbildning är ett bra komplement 
till grundläggande fallskyddsutbildning och ger 
kunskaper i hur man på ett säkert sätt räddar 
nödställda vid arbetsplatsolyckor. Praktiska 
övningar varvas med teoretiska moment kring 
lagstiftning, förankringspunkter, riskanalys 
med mera. Utbildningen ger certifikat.

MÅLGRUPP:
Takarbetare, byggnads-
arbetare, plåtslagare, 
snöskottare med flera.

KURSLÄNGD:
4 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE: 
8 stUtbildningen leds av certifierad instruktör.

ARTIKELNUMMER: 777700019

4h

Fallskydd – 
Arbete på tak
Utbildningen ger en genomgång av säkert 
arbete på tak och hur man bygger säkra  
förankringspunkter. Praktiska övningar 
varvas med teoretiska moment kring lag-
stiftning, riskanalys, uppsättning av fler-
punktsankare med mera. Utbildningen ger 
certifikat.

Utbildningen leds av certifierad instruktör.

ARTIKELNUMMER: 777700018

4h

MÅLGRUPP:
Takarbetare, byggnads-
arbetare, plåtslagare, 
snöskottare med flera.

KURSLÄNGD:
4 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE: 
8 st

PÅBYGGNADSUTBILDNING

PÅBYGGNADSUTBILDNING

INFORMATION
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Registrera din  
fallskyddsutrustning
Genom att registrera din fallskyddsutrustning i Crestos databas 
Inspector kan du enkelt hålla koll på utrustningens besiktnings-
status. Du får också automatiska påminnelser via e-post när det 
är dags att besikta utrustningen på nytt. Du kan lägga till nya 
produkter när som helst.

Enligt lag måste måste personlig fallskydds- och räddnings- 
utrustning lämnas in för service var tolfte månad. Besiktningen 
ska utföras av Kompetent person som har rätt utbildning och  
certifikat. Varje användare ska även kontrollera utrustningen  
dagligen innan användning.

Läs mer på www.cresto.com

TIPS!

Fallskydd -
Kompetent person
Utbildningen ger kunskaper för att bli Kompetent 
person vid besiktning av fallskydd enligt EN 
365. Du lär dig hantera fallskydds- och rädd-
ningsutrustning. Praktiska övningar varvas 
med teoretiska moment kring arbetsmiljö- 
regler, normer och standarder, material, märk-
ning med mera. Utbildningen ger certifikat.

MÅLGRUPP:
Personer som gör årlig 
kontroll av personlig 
fallskyddsutrustning från 
Cresto. Förkunskaper: 
Fallskydd grundkurs.

KURSLÄNGD:
4 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE: 
15 stUtbildningen leds av certifierad instruktör.

ARTIKELNUMMER: 777700022

PÅBYGGNADSUTBILDNING

4h
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Rätt kemskydd
på jobbet

RÅDGIVNING

Rätt handske
på jobbet
Att ha tillgång till rätt handskar med rätt 
skydd för arbetsmiljön ökar tryggheten för 
medarbetarna och sänker kostnaderna 
för företaget. Skyddas unika analysmetod 
bidrar till lägre förbrukning av skydd, bättre 
lönsamhet och säkrare arbetsplatser.

Kemikalier kan orsaka allvarliga skador och 
det är viktigt att känna till vilka kemiska risker 
som finns för att skapa en säker arbetsmiljö. 
Skydda använder avancerade kemdatabaser 
för att säkerställa att du alltid har rätt skydds-
utrustning, vilket bidrar till större trygghet och 
bättre lönsamhet på arbetsplatsen.

ARTIKELNUMMER:777700050

02.
RÅDGIVNING

ARTIKELNUMMER: 777700064
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Fläktservice Scott ELSA
Våra certifierade tekniker säkerställer att din flyktutrustning har rätt 
funktion och skyddnivå. Flyktutrustning ska lämnas in för service varje 
år. Då kontrolleras luftmängden i flaskan samt packningar och ventiler. 
Efter fem år krävs en mer omfattande service. Om utrustningen an-
vänts ska den alltid lämnas till service för genomgång och påfyllning.

Fläktservice
Scott andningsskydd
Fläktar till andningsskydd behöver ses över regel-
bundet för att säkerställa rätt funktionalitet. Via 
en certifierad servicepartner kontrollerar vi att 
andningsskyddet fungerar på rätt sätt och har rätt 
skyddsnivå. Regelbunden service gör också att 
andningsskyddet håller längre.

Kalibrering av gasmätare
Gasmätare behöver kalibreras regelbundet för att du ska vara säker på 
att den fungerar på rätt sätt. Vi kalibrerar Protegé gasdetektorer från 
Scott Safety. Varje gasdetektor signalerar när det är dags för kalibering 
och visar hur många dagar som återstår till nästa kalibreringstillfälle.

03.
SERVICE &
UNDERHÅLL

SERVICE

UNDERHÅLL

SERVICE

Boka via din personliga säljare. 
Du kan också kontakta oss 
via tjanster@skydda.se eller 
0321-67 73 30.
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04.
ÖVRIGA
TJÄNSTER

Stärk ditt varumärke på ett enkelt sätt. 
Skydda erbjuder profilerade arbetskläder 
och arbetsutrustning med hög kvalitet och 
slitstyrka. Vi har ett noggrant utvalt sorti-
ment från marknadsledande leverantörer 
och trycker eller broderar ditt företags logo-
typ på alltifrån jackor, byxor och mössor till 
hjälmar och skyddsglasögon. Du kan även få 
hjälp med specialanpassning av plagg.

Mer information och bokning:  
profil@skydda.se

Profilering
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KAN VI HJÄLPA DIG? 
Kontakta din skyddsspecialist eller ring 

0321-67 73 00. Läs mer på www.skydda.se.

n
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