23 september 2021

Inbjudan till utbildningsdagar för katastrofarbete
Tid: Fredag den 12 nov 2021 med start kl. 16.00 och avslutning söndag 14 Nov 2021 kl. 12.00.
Plats: Mullsjö Folkhögskola, Mullsjö (www.mullsjofolkhogskola.nu).
För vem: Utbildningen vänder sig till Dig som har en hälso- och sjukvårdsutbildning och som kan
tänka Dig att åka på uppdrag för Skandinaviska Läkarbanken (SLB) vid en framtida katastrofinsats. Vi
vänder oss också till Dig som har utbildning för, eller erfarenhet av, säkerhetsbedömning vid arbete i
katastrofområden eller annan utbildning eller meritering som kan vara efterfrågad vid denna typ av
insatser. Erfarenhet från tidigare liknande uppdrag kan således vara meriterande vid senare uttagning
till ett katastrofteam men inte ett krav.
Grundkrav: Baskravet för att gå denna kurs samt för att åka på uppdrag med Skandinaviska
Läkarbanken är att Du är medlem i SLB. Är Du inte medlem kan Du enkelt anmäla att Du vill bli det
(www.skandinaviskalakarbanken.se).
Utbildningen är en grundkurs i katastrofarbete för SLB som Du behöver genomgå för att kunna komma
i fråga för att bli antagen till team som skall åka ut vid en framtida katastrofinsats.
Deltagarantalet är begränsat till 12 personer vid detta utbildningstillfälle. Därför kommer urval av
sökande att göras. Fyll i bifogad ansökan.
Program: Enligt bifogat dokument.
Kursavgift: 850 kronor. Vid förhinder att delta kan fram till 5 veckodagar före kursstart 50% av
kursavgiften återbetalas. Vid anmälan om förhinder senare än 5 veckoarbetsdagar före kursstart kan
tyvärr ingen återbetalning av kursavgift ske. Kursavgift ska betalas till SLB:s konto i Swedbank
Clearing nummer: 8150-5, kontonummer: 24 425 853-9 så snart du blivit antagen till kursen.
Observera att inbetalningen måste märkas med namn och ”Katastrofutbildning” Resor bekostas av dig
som kursdeltagare.
Anmälan sänds till: info@skandinaviskalakarbanken.se
Specialkost måste anmälas!!
Sista anmälningsdag: 2021-10-11
Bekräftelse på att du är antagen till kursen sänds ut senast 2021-10-22. Kursavgiften betalas först
efter att Du fått bekräftelse om att du blivit antagen till kursen, men senast 2021-10-30.
Välkommen!
Jan Wandeby
Katastrofinsatsledare
Utbildningen sker i samarbete med Mullsjö Folkhögskola.
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