SIKKERHET FØRST
-KURSTILBUD FRA SASIROSAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND

TRYGGHET

NÅR DET
UVENTEDE
SKJER…
I 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin
seksjon for øvelse og opplæring inn i tidligere
Vagleleiren like utenfor Sandnes, og tok navnet
Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland
(SASIRO).
Rogaland brann og redning IKS har lenge brukt Vagleleiren som
øvingsbase for sine mannskaper. Det store området samt fasilitetene
i leiren gir et godt grunnlag for øvelser i forskjellig omfang.
Rogaland brann og redning IKS har som ambisjon å utvikle SASIRO til
et regionalt samfunnssikkerhetssenter. Dette innebærer at vi ønsker
å tilby opplæring innen relevante områder, ikke bare for eget mannskap, men også for offentlige og private virksomheter og aktører.
SASIRO tilbyr et bredt spekter av praktisk og teoretisk opplæring til
bedrifter og institusjoner innenfor områdene brannvern, industrivern,
førstehjelp og varme arbeider.
• Senteret er utstyrt med fire lyse klasserom som kan romme
både større og mindre grupper. Alle klasserommene er
oppusset i 2013 og inneholder topp moderne elektronisk utstyr.
• I tillegg til de vanlige klasserommene har vi også blant annet
to «skitne klasserom», røykvernhus, øvingsplattform med
renseanlegg, overtenningskontainer og oppstillingsplass
for bil- og bussvrak.
• Senteret har også en stor kantine og overnattingsmuligheter.

BRANNVERN
GRUNNLEGGENDE BRANNVERNKURS
INNHOLD
• Handlingsplan, holdninger og motivasjon
• Brannforebyggende arbeid
• Brannteori
• Praktisk og teoretisk opplæring i valg og bruk av aktuelle slokkemidler
Varighet: Kurset går over 3 timer

KURS FOR BRANNVERNLEDERE
INNHOLD
• Innledning/motivasjon
• Dokumentasjon av sikkerhet – «Brannbok»
• Aktuelle lover og forskrifter
• Brannvesenets innsats – muligheter og begrensninger
• Praktiske slukkeøvelser
Varighet: 2 dager

RISIKOVURDERING/KJENTMANNSRUNDEN
Tilbud til bedrifter/institusjoner som ønsker enkel gjennomgang av brannvern
på arbeidsplassen.
Varighet: 1 – 2 timer

INDUSTRIVERN
RØYKDYKKERKURS
Opplæringsprogrammet er i henhold til bestemmelser i veiledning for røyk
dykkere, og retningslinjer fra NSO.

RØYKDYKKER REPETISJONSKURS
Dokumenterte varme øvelser i henhold til veiledning for røyk og
kjemikaliedykking utgitt av DSB.

GRUNNLEGGENDE INDUSTRIVERNKURS
Kurs i grunnopplæring for industrivernet. Alt personell i industriverngruppene
må gjennomføre grunnopplæring for industrivernet.

REPETISJONSKURS
Spesialtilpasset industrivernets behov/ønsker.

INNSATSLEDERKURS
En innsatsleders rolle er å lede industrivernet i innsats. Innsatsleders opptreden
er særdeles viktig for hvordan en uønsket hendelse får utvikle seg.
Innsatslederkurs baserer seg på NSO sine innsatslederkurs.

F Ø R S T E H J E L P – BRUK AV HJERTESTARTER OG REPETISJONSKURS

BASAL HJERTE-LUNGEREDNING
INNHOLD
• Undersøkelse av pasient
• Bevisstløshet og sideleie
• Livløshet og hjertelungeredning (HLR)
• Fremmedlegeme i luftveiene
• Opptreden ved skade og ulykke
• Akutte hjertesykdommer
Varighet: 3 timer

REPETISJONSKURS BASAL HJERTE-LUNGEREDNING
Kurset er en kortere versjon av basal HLR og forutsetter tidligere kurs.
Det blir i dette kurset et større fokus på praktiske øvelser
Varighet: 2 timer

FØRSTEHJELP FOR DE MED OMSORG FOR BARN
TIL OG MED GRUNNSKOLEALDER SOM MÅLGRUPPE
INNHOLD
• Undersøkelse av sykt eller skadet barn
• Bevisstløshet og sideleie
• Hjerte og lungeredning av livløst barn
• Fremmedlegeme i luftveier
• Forgiftninger
• Akutte barnesykdommer
• Alvorlige ulykker og lettere skader
Varighet: 3 timer

NORSK GRUNNKURS I BRUK AV HALVAUTOMATISK
HJERTESTARTER (GYLDIG I TO ÅR)
INNHOLD:
• De første gylne minuttene
• Apparatfunksjoner og sikkerhetsregler
• Handlingsplan og trinnvis drill i ulike behandlingstiltak
• Treningsoppgaver med treningssimulator og dukker
• Sertifisering
Varighet: 2,5 – 3 timer

ANDRE KURS
KURS I VARME ARBEIDER
MÅLGRUPPE: Kurs for alle som utfører varme arbeider på tilfeldig
arbeidssted.
INNHOLD
Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen og gjennomføres
av godkjente instruktører. Følgende emner blir gjennomgått:
•
•
•
•
•

Varme arbeider som brannårsak
Brannteori
Aktuelle lover, forskrifter og regler
Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid.
Praktiske øvelser

EVAKUERINGSØVELSER
INNHOLD
• Evakueringsøvelser uten røyk
• Brannøvelser med kunstig røyk
• Forskjellige øvelsesmomenter
• Oppsummering/evaluering
Øvelsene kan utføres på arbeidsplass eller ønsket sted.

TILRETTELAGTE KURS FOR BEDRIFTER
Vi tilrettelegger kurs og innhold etter kundens ønsker og behov.
Kurs kan gjennomføres på SASIRO eller ute hos kunde.

K O M P E TA N S E

DIN TRYGGHET
KAN REDDE LIV
Seksjon for øvelse og opplæring har høy
brannfaglig kompetanse og bred erfaring med
utrykninger, nødsituasjoner og brannforebyggende
arbeid. Samtlige instruktører har utdannelse fra
Norges brannskole.

MAGNE V. HOPLAND

MAY LINE ERIKSEN

Telefon: 51 50 22 80
Mobil: 901 05 309
E-post: Magne.Vidar.Hopland@rogbr.no

Telefon: 51 50 22 82
Mobil: 906 05 559
E-post: May.Line.Eriksen@rogbr.no

STÅLE KRISTIANSEN

ODDBJØRN LEIKVOLL

Telefon: 51 50 22 81
Mobil: 906 74 760
E-post: Stale.Kristiansen@rogbr.no

Telefon: 51 50 22 84
Mobil: 928 89 046
E-post: Oddbjorn.Leikvoll@rogbr.no

SEKSJONSLEDER

INSTRUKTØR

INSTRUKTØR

INSTRUKTØR

ØVELSE GJØR IKKE
NØDVENDIGVIS MESTER.
DET GIR DEG LIKEVEL
LITT STØRRE TRYGGHET
REFERANSER FRA KURSDELTAKERE PÅ SASIRO:

“Bra kurs. Relatert til arbeidsplass og aktuelle
problemstillinger.”
“Veldig bra! Informativt og nyttig kurs som gir nytte i den
praktiske hverdagen.”
“Gode foredragsholdere med god erfaring. Jeg ble mer
bevisst på min oppgave som brannvernleder. Lærerikt kurs.”
“Meget informativt og lærerikt kurs. Engasjerte og flinke
kursholdere. Innholdsmessig meget bra, gode eksempler
og tips.”

FOR MER INFORMASJON & PÅMELDING:
ROGBR.NO/KURSTILBUD
ELLER RING SASIRO PÅ TELEFON 51 50 22 80/81/82/83/84
Vi holder til i gamle Vagleleiren i Sandnes,
Vagleveien 163, 4323 SANDNES.

