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Guide till
Anmälan till Grib via Utbildningsportalen
Denna guide visar hur anmälan till Grib via MSB:s hemsida fungerar.
Du hittar information om kurserna och länkar till anmälningssidorna här:
https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/msbs-utbildningsprogram/grundutbildningfor-raddningstjanstpersonal-i-beredskap/
Tänk på att du måste slutföra och bli godkänd på kurs 1 innan du kan anmäla dig till Grib
kurs 2.
Om du inte varit anmäld till någon kurs hos MSB tidigare måste du registrera dig som ny
användare i vår Utbildningsportal, https://utbildning.msb.se/. Gör detta innan du
påbörjar din anmälan.
Om du får problem med registrering eller inloggning kan du kontakta utbildning@msb.se
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Du hittar information om kurserna och länkar till anmälningssidorna här:
https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/msbs-utbildningsprogram/grundutbildningfor-raddningstjanstpersonal-i-beredskap/

Gå vidare till kurs 1 eller kurs 2 beroende på vilken Gribkurs du ska anmäla dig till.
Tänk på att du måste vara godkänd på kurs 1 för att kunna anmäla dig till kurs 2.
När du kommer till aktuell kurssida får du en överblick över alla tillfällen som erbjuds och
du ser också hur många platser det finns kvar. Du kan endast anmäla dig till ett tillfälle där
det finns plats eftersom vi tillämpar ”först till kvarn-anmälan” på Grib. Detta innebär att
du blir antagen på det tillfälle du väljer om din räddningstjänst godkänner din anmälan.
Det är viktigt att du har en dialog med din räddningstjänst så att du väljer ett datum som
passar både dig och räddningstjänsten.
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När du bestämt vilket datum det
passar att gå kursen klickar du på
knappen ”Till anmälan” och
kommer till en inloggningssida.
Om du redan har registrerat dig i
vårt system kan fylla i dina
inloggningsuppgifter (1). Har du
glömt ditt lösenord kan du
beställa ett nytt genom att klicka
på länken ”Glömt lösenord?”
(2).
Har du inte registrerat dig så
klickar du på länken ”Ny
användare” (3) och fyller i alla
uppgifter sedan kan du anmäla
dig till kursen.

När du har loggat in ser du vilka tillfällen
som du kan anmäla dig till. Klicka på
knappen ”Till anmälan” för det kurstillfälle
du väljer.

Nu kommer du till ett anmälningsformulär. Här är alla obligatoriska fält markerade med en
röd *. De uppgifter som redan finns
i vårt system visas och om de är
felaktiga är det viktigt att du
korrigerar dem. Du ska även ange
vilken räddningstjänst du är anställd
av och vilken deltidsstation du
tillhör.

När anmälningsformuläret är ifyllt klickar du på knappen för ”Spara”.
Du kommer att få en bekräftelse på din
anmälan till den e-postadress du har
angivit.
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Vad händer nu med din anmälan?
När du har skickat in din anmälan hanteras den av MSB och skickas vidare till våra
kontaktpersoner på den räddningstjänst där du är anställd. De ska i sin tur godkänna eller
avslå din anmälan. Meddela gärna din räddningstjänst när du skickat in din anmälan så de
är uppmärksamma och inte missar att godkänna den.
När vi får tillbaka din godkända anmälan från räddningstjänsten skickar vi ett
antagningsbesked för kursen till din räddningstjänst och till dig.

Tänk på
 Du måste vara godkänd på kurs 1 för att kunna anmäla dig till kurs 2.
 Kurs 2 måste påbörjas inom två år efter kurs 1 startade, annars måste du gå kurs 1
en gång till.
Om du får förhinder
Om du får förhinder och måste lämna återbud ska du kontakta din räddningstjänst och
meddela detta. De i sin tur lämnar återbudet skriftligt till oss. Viktigt att göra detta så snart
som möjligt så det inte blir någon återbudsavgift.
Frågor?
Kontakta utbildning@msb.se

