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       Inbjudan 

 

  
 

Arrangerande förbund Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund i samverkan med 

Skaraborgsgruppen och Hemvärnet Skaraborg 
 

Omfattning                      Kursen omfattar repetition av grundläggande omhändertagande vid 

olycksfall och akut sjukdom samt avläggande av prov för 

sjukvårdsmärket. 

Deltagaren besöker sex övningsstationer. Varje station inleds med 

kort genomgång varefter prov genomförs. Ingående moment är bl a 

HLR, luftvägstopp, placering av medvetslös, prioritering, 

rapportering och larmning, lyft och sjuktransporttjänst, TOS 

Taktiskt omhändertagande på skadepalts, förbandsläggning samt 

teoretiskt prov. 
 

Kurskod   
 

Kurschef Hans Ingbert, Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund, hemvärnet 
 

Instruktörer Hans Ingbert, SC 39 hvbat, kurschef 

Lars Karlsson, SSK, ambulansen 

Eleonora Ingmarsson, sjv bef 39 hv bat 

Andreas Johansson, SSK, vårdlärare, hvbatstabsmedlem m.m. 
 

Kommendant  Ur Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund 
 

Tid 2016-10-22 (kurstid: kl. 0900-14.30). 
 

Målgrupper  Personal i hemvärnets sjukvård och övriga hemvärnet samt ungdomar  
   

 Övningsplats Brandstationen, Skövde, Majorsgatan 1 

Inryckning Brandstationen, Skövde lördag 2016-10-22 kl. 0945-0900. 
 

Utryckning Lördag 2016-10-22 kl. 14.30 ca  
 

Utrustning Fältuniform m/90 för personal ur hemvärnet och med avtal för 

försvarsmakten. Övriga som tilldelats uniform bär den. De som ej 

innehar uniform bär oömma civila kläder.  

Ungdomar bär fältuniform m/90 buren som överdragskläder.   
  

Kursanmälan Intresserad elev sänder bifogad anmälningsblankett (bilaga 1) till 

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund senast 14-10-14 

(Alternativt via e-post skaraborg@forsvarsutbildarna.se) 
 

Max antal elever Ca 30 st. Om fler elever anmäler sig prioriteras eleverna av 

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund (i samråd med kurschefen), 

Hemvärnssjukvårdare, ungdomar, övrig hemvärnspersonal och 

övriga intresserade i nämnd ordning.  
 

Ekonomi Ersättning för in- och utryckningsresa med egen bil utgår för 

hemvärnspersonal och försvarsutbildningsungdom. Övriga bestrider 

resekostnader själva. 

 

Förtäring Förtäring under dagen medförs av den enskilde deltagaren. 

 

Transporter För hemvärnspersonal och ungdomar eftersträvas samåkning.  
  

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund inbjuder till övning i 

sjukvårdstjänst  

 

 
 



Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund 2016-09-19 Sidan 2 (2) 

       Inbjudan 

 

Upplysningar Förbundskassör (utbildningsansvarig i Skaraborgs 

Försvarsutbildningsförbund) Lars Westerström, telefon 

0500/484166, mobiltelefon 0708/860677 alt 

lars.westerstrom@gmail.se.se  

  Hans Ingbert, kurscchef, 0500/419950, 070-635 45 33 alt 

hans.ingbert@comhem.se 
 

Övrigt Information, inbjudan och anmälningsblankett finns också på 

Skaraborgs försvarsutbildningsförbunds hemsida. 

Hemvärnssjukvårdare erhåller särskild kallelse. 

FOS enligt särskild sändlista 

Parkering Antalet parkeringsplatser på brandstationen är mycket begränsat. 

Hänvisning i första hand till parkeringen vid ARENA Skövde. 
    

 

 

 

SKARABORGS FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUND 

   
 

 

 

Hans Ingbert 

Kurschef 

 
 

Sändlista 

Hemvärnssjukvårdare och hemvärnspersonal i Kåkind och Kinne hemvärnsbataljoner  

Ungdomar i Försvarsutbildarna Skaraborg  

Försvarsutbildarnas aktiva lista 

Organisationer tillhörande FOS Skaraborg 

 

Som orientering 

Kurschef och instruktörer    

Kommendant     

Regional utbildningsledare i Försvarsutbildarnas västra och södra region   

Skaraborgsgruppen     

 


