Risk Solutions
Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildning
—

Risk Academy är vår egna utbildningsenhet inom Risk Solutions som utgör företagets spetskompetens för skydd, analys och utbildning. Vi erbjuder skräddarsydda och nischade utbildningar med erfarna instruktörer.
Säkerhetsutbildningar
—

Utbildningsexempel
—

Våra säkerhetsrelaterade utbildningar syftar till att göra dina medarbetare och kollegor medvetna om både synliga och osynliga risker.
För att integrera säkerhetsskunskapen erbjuder vi även upplevelsebaserad inlärning som metod och använder bland annat professionella
skådespelare, för att skapa realistiska scenarion för deltagarna att
träna mot.

Vi erbjuder bland annat utbildning i:

Eftersom våra utbildare har en gedigen erfarenhet av operativt
personskydd och samtliga instruktörer har omfattande erfarenhet
av arbete med risk- och krishantering kan vi skräddarsy utbildningar
inom bland annat självskydd, konflikthantering och personsäkerhet
med mycket hög kunskap och kvalitet.
Flertalet av våra medarbetare har beprövad erfarenhet av arbete i
högriskmiljöer och konfliktzoner och sammanlagt finns nio språk
representerade inom avdelningen.

•

Självskydd och självförsvar

•

Allmän säkerhet

•

Personsäkerhet

•

Resesäkerhet

•

Hot och våld

•

Konflikthantering

•

Medicinsk traumahantering

•

DHLR/HLR

•

Systematiskt brandskyddsarbete

Risk Solutions
—

Kontakta oss
—

Spetskompetens för skydd, analys och utbildning
Risk Solutions arbetar i en internationell miljö med gedigen
erfarenhet av förebyggande säkerhetsrådgivning, samt
personskydd av bland annat förtroendevalda och nyckelpersoner inom näringslivet.

Telefon
E-post
Webb

Med passion, respekt och laganda strävar vi
mot att förverkliga vår vision – säkerhet och
ansvarstagande i världsklass.

010-222 20 00
info@avarn.se
avarn.se
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Resesäkerhet
—

Mellanrubrik
—

Förmågan att säkert uppträda i en främmande miljö

Tidsomfattning

I dagens globaliserade värld har hoten och riskerna blivit mer komplexa. Terrorhot och kriminell brottslighet avgränsas inte längre av
nationalstatens gränser. De överförda och indirekta hoten blir mer
omfattande vilket ställer större krav på nationella myndigheter och
företag.

Utbildningen i resesäkerhet är i sin grundform på en dag en kan utökas till två dagar med
vilket land och kultur som kommer att mötas.

Att skicka iväg en anställd på tjänsteresa utomlands är förknippat
med möjlighet och risker. Både arbetsgivaren och den anställde har
ett ansvar och en skyldighet. Att utbilda sin personal i grundläggande
resesäkerhet innebär en stor trygghet för arbetsgivaren, den anställde
och för dennes familj.

Realistisk utbildning med professionella skådespelare

Utbildningens syfte och mål
AVARN Security Risk Solutions utbildning i resesäkerhet syftar till att
dels belysa arbetsgivarens och den anställdes skyldigheter och ansvar
under tjänsteresa, samt att öka kunskapen för vilka hot och risker som
den anställde kan, och kommer att möta under en resa och hur dessa
risker kan elimineras eller reduceras.

Denna utbildning vänder sig främst till resenärer som skall till särskilda riskländer med en
Konflikthantering och Hot & Våld

Att kunna hantera inre och yttre konflikter, samt att bemöta reaktioner och hot på rätt sä
ständigt föränderliga omvärld vi lever i. Oavsett om en konflikt inträffar privat eller rent yr
många vinster med att proaktivt investera i en bra och systematisk säkerhetsutbildning.

AVARN Security Risk Solutions arbetar efter egen framtagen modell där deltagaren får g
inlärning får känna på både intellektuella och emotionella utmaningar.
Risk Solutions utbildningar

Utbildningarna syftar till att på flera plan höja säkerhetsmedvetenheten för deltagarna. D
deltagaren teoretisk kunskap och förståelse för hur vi själva och en angripare reagerar bå
samt de juridiska rättigheter vi har till ett rimligt självförsvar.

En grundläggande model (TRM-modellen) kommer att presenteras
där deltagarna själva är med och tar fram en hot- och riskanalys.

Deltagaren får dessutom interagera i olika realistiska övningar och moment för att befäst
för deltagaren verksamhetsanpassad hotsituation.

Målsättningen är att deltagarna efter genomförd utbildning fått en
förståelse för vilka hot och risker som kan uppstå under en tjänsteresa
och hur dessa kan förutses och hanteras.

Målsättningen är att deltagaren efter genomförd teoretisk utbildning och incidentövning
och erfarenhet om vad deltagaren kan förvänta sig för inre och yttre reaktioner i olika hot
ren vara bättre rustad för att hantera oplanerade situationer.

Både den anställde och arbetsgivaren skall dessutom efter utbildning
ha erhållit bättre förutsättningar att kunna hantera eventuella oförutsedda händelser.

Utbildningarnas omfattning

Utbildningens omfattning
Utbildningen är upplagd för att möte behoven inför resor till de flesta
länderna, men utbildningen kan också anpassas till specifika länder
eller regioner. Under utbildningen kommer bland annat följande områden att belysas:
•

Förberedelser inför tjänsteresa och omvärldsanalys

•

Arbetsgivarens contra den anställdes skyldigheter

•

Försäkringar och mediciner

•

Flyg och lokala resor i främmande land

•

Val av hotell

•

Till fots - ”street awareness” och den s.k. ”grå personen”

•

Inför möten i främmande land

•

Hot- och riskmodellen

•
Cultural awareness
Utbildningen kommer också behandla hur vår egen mentala beredskap både inför det nya och hur vår egen inställning till vår och andras
kulturer påverkar sannolikheten för att vi kommer att utsättas för
oönskade situationer under en tjänsteresa.
Med passion, respekt och laganda strävar vi
mot att förverkliga vår vision – säkerhet och
ansvarstagande i världsklass.

Utbildningarna berör en rad viktiga grundmoment om t.ex. hur vi människor fungerar och
ner. Övriga delar i utbildningarna är anpassade utifrån respektive kunds typiska arbetsmi
Utbildningarna omfattar:
•

Nödvärnsrätten och dina juridiska rättigheter till självförsvar

•

Inre och yttre kommunikation, aggressivitetsspiralen och ett eget ansvarsfullt förhål

•

Risk- och hotanalys/ökad riskmedvetenhet – så säkerhetsgranskar du hotbilden på

•

Gemensam och individuell funktionstest av ert person-/överfallslarm – känn dig tryg

•

Defensiva självförsvarsövningar1 – avvärja grundläggande fasthållningar

•

Realistiska incidentövningar2,3 – individuella övningsmoment med professionella sk

•
Ett säkert hundmöte4 – föreläsning om vad som triggar hundens beteende och prak
Tidsomfattning

Den mest grundläggande utbildningen tar en halv dag, men kan utökas till en hel eller två
kombinationen av eventuella tilläggsutbildningar
Tilläggsutbildningar ”Stressnivå” Deltagare erhåller förmågan till
1. Defensiva självförsvarsövningar Låg Hantering av grundläggande fasthållningar
2. Realistiska incidentövningar del 1 Medium Deltagaren interagerar med skådespelare
3. Realistiska incidentövningar del 2 Medium+
Ökad komplexitet och anpassning till kundens
befintliga säkerhetsinstruktioner
4. Säkert möte med den okända hunden Låg-Hög
Förståelse för hundens beteende och kraft samt
interaktion med självförsvarsmoment mot hund
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