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Räddningshundförarutbildning, RHFU 

 

Bakgrund 

Räddningshundförarutbildning RHFU arrangeras och genomförs av SBK och omfattar 

utbildning av ekipaget – förare och hund – och avslutas med NRT. Kursresultatet ger underlag 

för rekommendation av kursansvariga för fortsatt RN-träning och senare NRT samt eventuell 

uttagning till NATIONELL SÖK OCH RÄDDNINGSSTYRKA. 

RHFU omfattar åtta dagars utbildning med teoretiska och praktiska inslag. Kursen bedrivs i 

internatform med tillgång till funktionella övningsområden. 

Ekipagen ska delta i närmaste RHFU efter godkänt slutprov.  

Personliga egenskaper som stresstålighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga är grundläggande 

krav. 

Under RHFU görs löpande bedömning av kursansvarig av hundens och förarens förutsättningar 

för sök- och räddningsuppdrag i MSB:s nationella styrka.  

 

Syfte 

- att vidareutbilda ekipaget för de uppgifter som ingår i uppdraget som hundförare i 

NATIONELL SÖK OCH RÄDDNINGSSTYRKA. 

- att ge orientering om, samt kunskaper och färdigheter i nedanstående moment och områden 

med inriktning på MSB:s behov av räddningshundekipage för nationella insatser. 

- att pröva och ge underlag för bedömning av om hundens och förarens förmåga är tillräcklig, 

och ekipaget som helhet är lämpligt, för fortsatt utbildning, RN-träning och antagning till 

NATIONELL SÖK OCH RÄDDNINGSSTYRKA. 

- SBK:s roll under RHFU är att planera och genomföra kursen, samt att utbilda och  

kontrollera deltagande ekipage. SBK tillhandahåller lärare/kursansvarig med nationell 

insatserfarenhet och goda hundkunskaper. Myndighetens strävan att möjliggöra rekrytering av 

fler ekipage, yngre hundar och behålla erfarna RN-hundförare bör beaktas vid rekryteringen. 

 

 

Mål 
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- Kunna planera och genomföra eftersök som hundförare i rasområden 

- Beskriva NATIONELL SÖK OCH RÄDDNINGSSTYRKA:s uppgifter och organisation 

 

Förkunskapskrav 

- Deltagare i RHFU ska med betyget godkänd ha genomfört SBK slutprov räddningshund  

- Personliga egenskaper som stresstålighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga är 

grundläggande krav.  

- Förutom SBK:s bedömning under kursen ska en personlig intervju genomföras, där frågor 

ställs omkring deltagarens inställning till och förståelse för uppgiften i NATIONELL SÖK 

OCH RÄDDNINGSSTYRKA och om personliga egenskaper, hundens egenskaper, förarens 

arbetssituation, omständigheter och förhållanden i stort medger ett sådant åtagande. 

- Både hund och förare ska i övrigt uppfylla grundkraven för räddningshundekipage i 

NATIONELL SÖK OCH RÄDDNINGSSTYRKA. 

 

Efter genomgången RHFU ska hundföraren ha förvärvat: 

- Allmän kunskap om och förståelse för: 

- MSB:s roll och arbete med nationella insatser. 

- Generella krav och mål för sök- och räddningsinsatser. 

- Riktlinjer för deltagande i insats, samt vad en sådan insats kan komma att innebära för förare 

och hund. 

- NATIONELL SÖK OCH RÄDDNINGSSTYRKA organisation, uppbyggnad och generella 

mål.  

- Innebörden av uppdraget som hundförare i ett nationellt MSB-team: före, under och efter 

insats (beredskap, förhållanden under insats, stress och påfrestningar etc.). 

- Övriga bestämmelser, lagar och förordningar som styr räddningsinsatser och efterforskning 

av försvunna personer nationellt. 

- Orientering i terräng 

- Krisreaktioner, krisstöd och bemästring. 

- Ledarskap, grupprocesser. 

- Sjukvård: praktisk tillämpning av första hjälpen människa och hund. 

 

Färdighet och förmåga att: 

- med hund genomföra taktiskt och effektivt sök i skiftande miljöer  

- läsa och samarbeta med sin hund i skiftande sökuppgifter, 



3 
 

- ta sig fram i rasmassor/miljö samt lyfta och hantera hund, 

- fysisk förmåga i rimlig omfattning utifrån krav på medlemmar i NATIONELL SÖK OCH 

RÄDDNINGSSTYRKA, 

- använda, avläsa, värdera information från karta, kompass och GPS, 

- hantera och vårda sambandsutrustning, kommunikationsradio, 

- arbeta och väl fungera i ett team/samarbetsförmåga, ta initiativ,  

- ta och följa instruktioner, visa lojalitet mot ledare, grupp och uppgift, 

- i övrigt uppvisa gott hundförarskap 

 

Värderingsförmåga och ansvarigt förhållningssätt till: 

- risker med nationella MSB-insatser för förare och hund, 

- grundläggande personlig säkerhet och hälsa samt förebyggande åtgärder,  

- kulturell medvetenhet vid arbete tillsammans med olika myndigheter vid nationella insatser, 

 

Efter genomgången RHFU ska hunden visa: 

- Mycket god förmåga att markera människa med intresse, säkerhet och uthållighet: öppen 

figurant, helt och delvis dold, djup, avståndsfigurant. 

- Mycket god förmåga att arbeta i olika miljöer, på skiftande underlag, i buller och mörker. 

- God förmåga till sökarbete med olika slag av störning. 

- God förmåga till sökarbete efter belastning och hantering (lyft, hissning/firning, transport 

etc.) 

- Kontaktvillighet, hanterbarhet och social förmåga. 

- Förmåga att tyst och lugnt avvakta under passivitet. 

- Grundlydnad: platsliggning, fritt följ, dirigeringar i sökområde, inkallning etc. 

- Omdöme, balanserat arbetssätt vid sök i riskfylld miljö. 

 

Kursplan RHFU: 
 

- Sökmetoder och sökteknik med hund 

- NATIONELL SÖK OCH RÄDDNINGSSTYRKA uppgift och dess organisation 

- Risk och säkerhet 

- Relevanta bestämmelser, lagar och förordningar som styr räddningsinsatser, och 

efterforskning av försvunnen person nationellt. 
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- Krisreaktioner, krisstöd och hantering 

- Ledarskap och grupprocesser 

- Hälsa och medicinsk beredskap för människa och hund 

- Information från karta, kompass och GPS 

- Sambandsutrustning och kommunikationsradio 

- Kulturell medverkan, genus- och miljöperspektiv 

- MSB:s uppförandekod för nationella insatser 

 

Upplägg och omfattning: 

Pedagogik och metodik: 

Utbildningen varvar teori och praktik 

 

Omfattning: 

Kursen omfattar åtta dagars sammanhållen utbildning som internat inklusive övernattning 

 

Litteratur: 

Kurspärm (digitalt) med relevant kursmaterial inklusive SBK:s kriterier för RHFU. 

 

Avslutning: 

- Prövning av ekipagets lämplighet görs under kursen. Diplom, jetong och tygmärke delas ut 
till alla deltagare som fullföljt kursen. 

 

- Varje förare får med sig hem protokoll RHFU där instruktörerna fyllt i vad som varit bra och 
mindre bra på samtliga punkter. 

- RHFU avslutas med ett NRT och om det genomförs med godkänt resultat kommer man med 
på larmlistan. Ett underkänt resultat innebär att man tränar på sina RN-träningshelger tills 
instruktören bedömer det lämpligt att göra en ny NRT.  

- SBK dokumenterar och arkiverar kursresultat. 

- Diplom utfärdas av SBK. 

 

 


