Med SSF:s
utbildningar
får du tillgång till
de praktiska
verktygen.

Utbildningar
2018

SSF Säkerhet Bas, SSF Säkerhetssamordnare och
SSF Säkerhetschef är våra tre övergripande säkerhetsutbildningar som länkar i varandra på ett naturligt sätt.
Det ger dig möjlighet att gå den som bäst passar dina
behov och förkunskaper samt skapar förutsättningar för
en långsiktig kompetensutveckling.

Vi ger dig verktygen
som skyddar ditt företag

SSF Säkerhet Bas – en bra grund
för ditt säkerhetsarbete

En utbildning vi rekommenderar alla att gå!
Ger dig kunskap om säkerhet och säkerhetslösningar. Ett enkelt och billigt sätt för företaget att skydda sig, så viktig att vi erbjuder dig
att ta med en kollega utan extra kostnad. Under två dagar blir
du bättre på att planera, genomföra och utvärdera alla sorters
säkerhetsarbeten.

Säkerhetsarbetet blir allt viktigare i företag och
organisationer. Stora värden står på spel för den som inte
har kunskapen att skydda sina tillgångar. I 50 år har vi
genomfört säkerhetsutbildningar som ger dig praktiska
verktyg för att skapa en trygg och säker arbetsplats.
SSF Stöldskyddsföreningen är en ideell organisation som
sedan 1930-talet arbetar för att skapa ett tryggare samhälle.
Utbildningarna vi erbjuder är unika i det att de är framtagna i
ett nära samarbete med näringslivet och ett flertal intresseorganisationer. De utvärderas och utvecklas kontinuerligt för
att vara anpassade till aktuella hotbilder.
Med Sveriges klart bredaste utbildningsprogram inom
säkerhet gör vi det lättare för dig att utveckla dina kompetenser inom säkerhet, utan att du behöver leta runt efter
nya vidareutbildningar. Vår styrka är bredden av säkerhetsutbildningar och vi erbjuder allt från korta seminarier
till mer omfattande utbildningar inför certifiering, som till
exempel SSF Säkerhetschef.
I vårt utbud finns allmänna kurser inom säkerhet så som
SSF Säkerhet Bas och Interna utredningar, men även mer
avancerade tekniska kurser som vänder sig till användare
och upphandlare av säkerhetssystem eller installatörer/
projektörer.
Vi ligger i framkant inom säkerhetsområdet och kan
omgående erbjuda kurser när nya normer, regelverk och
lagar är aktuella. Dessutom genomför vi företagsanpassade
utbildningar som utgår från din verksamhet och aktuella
problemställningar.

Personell
säkerhet

Mekanisk
säkerhet

Tid och plats

6 – 7 mars, Malmö
8 – 9 maj, Stockholm
25 – 26 september, Göteborg
6 – 7 november, Stockholm

Avgift		

14 500 kr*

Säkerhetsmedvetande
Elektronisk
säkerhet

Policys och
säkerhetsrutiner

Informationssäkerhet/
IT- säkerhet

Säkerhetsmedvetande i verksamheten är grunden till allt
säkerhetsarbete. Vi hjälper dig att välja skyddsåtgärder utifrån
riskinventering och riskanalys, med aktuella krav, regler och lagar
som grund. För ett fullvärdigt skydd ska samtliga bitar i helheten
finnas representerade. Utöver det kan man välja att försäkra
sig mot riskerna. Åtgärderna vägs mot ekonomiska risker och
möjligheter – säkerhetsarbetet ska alltid vara lönsamt.

Kontakt		
Maria Dahlstedt, 08-783 75 34
maria.dahlstedt@stoldskyddsforeningen.se
Tomas Devenyi, 08-783 74 59
tomas.devenyi@stoldskyddsforeningen.se
Anett Denk, 08-783 74 68,
anett.denk@stoldskyddsforeningen.se

En mycket bra utbildning i grundläggande säkerhetstänk.
Utbildningen riktar sig till folk inom säkerhetsbranschen, men även
mot t ex fastighetsskötare eller säkerhetsansvariga för djupare
kunnande inomsäkerhet, teknik samt normer och regelverk.
– Johan Salomonsson, Sales Representative, STANLEY Security
Se filmen om kursen

SSF Säkerhetssamordnare – ger helhetssyn
och djupare kunskap i säkerhetsarbetet

Kraven på dig som arbetar med säkerhet
ökar. Samtidigt som frågorna blir allt
mer komplexa går utvecklingen av nya
säkerhetslösningar allt snabbare. Det här är diplomutbildningen
för dig med goda förkunskaper om säkerhetsarbetet – idag jobbar
du kanske som säkerhetschef/ansvarig eller har en ledande roll i
organisationens säkerhetsarbete. Du får lära dig allt som en
säkerhetsansvarig på ett företag behöver kunna, bland annat hur
du integrerar säkerhetsarbetet i den övergripande verksamhetsplanen och gör säkerhetsfrågan till en viktig del av affärsverksamheten, alltså hur ditt företag kan tjäna pengar på bättre säkerhet.
SSF Säkerhetschef är en utbildning som löper över ett år
och är förberedande för certifiering enligt normen Certifierad
Säkerhetschef SSF 1071. Den omfattar nio träffar om vardera tre
dagar och bygger på ett aktivt lärande där teori kombineras
med övningar, studiebesök och case-studier. Med en tredjepartscertifiering, som genomförs av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, SBSC, upprätthåller du dina kunskaper och den blir ett
värdefullt styrkande av din kompetens.
SSF Säkerhetschef är en intressant och utvecklande utbildning
som tar upp allt från affärsmannaskap till riskanalys och krishantering. Nätverket man får med sig från kursen kommer med
erfarenheter från både offentlig och privat sektor i olika branscher.
Utöver detta får man bra verktyg från de engagerade lärarna för
att kunna hantera säkerhetschefsrollen i sin helhet. Utbildningen
har givit mig ett bredare perspektiv över säkerhet och utökad
förståelse för mina kunders utmaningar.
– Fredrik Doverot, Key Account Manager, Gunnebo Nordic
Vi bjuder på certifieringen vid anmälan innan
20 april 2018 (värde 8 610 kr exkl. moms)**

Anmäl dig
innan 20 april
för kostnadsfri
certifiering!

Diplomutbildningen där vi går steget längre och lär dig hitta rätt
säkerhetslösningar och genomföra dem i praktiken. Vi visar hur
du värderar verksamhetens säkerhetsrisker och hur du planerar
och genomför en handlingsplan. Under totalt nio dagar får du en
bra grund för att möta de utmaningar som ingår i yrkesrollen.

Läs mer om utbildningen
stoldskyddsforeningen.se/sakerhetschef
Tid och plats

18 september, Stockholm

SSF-diplomerad säkerhetssamordnare
För diplom krävs godkänt resultat på samtliga prov, godkänt
projektarbete och minst 80% närvaro under utbildningen.

Avgift		

96 500 kr exkl. måltidskostnad,
kurslitteratur och certifiering

Kontakt

Anett Denk, 08-783 74 68
anett.denk@stoldskyddsforeningen.se

Tid och plats

Start 23 januari, Stockholm
Start 2 oktober, Stockholm
Kursen består av tre avsnitt om vardera tre
dagar. Andra avsnittet sker på annan ort.

Avgift		

37 000 kr exkl. måltids- och boendekostnad

Kontakt		

Anett Denk, 08-783 74 68
anett.denk@stoldskyddsforeningen.se

Se filmen om kursen
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Ta med en
kollega utan
extra kostnad!

SSF Säkerhetschef – utbildning
för certifiering, SSF 1071

Maria Dahlstedt, 08-783 75 34
maria.dahlstedt@stoldskyddsforeningen.se
Se filmen om kursen

**Om du genomfört godkänd certifiering före 31/12 2019 så återbetalar SSF hela
certifieringsavgiften till dig (värde 8 610 kr exkl. moms). För fullständiga villkor
läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se/sakerhetschef
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Interna utredningar
– utredningar och intervjuteknik!
Allt fler företag och organisationer drabbas av interna brott.
På kursen lär du dig att hantera de komplexa problem som ofta
uppstår vid misstanke om interna brott, vad lagen säger och
vilka metoder som hjälper dig att göra en så effektiv utredning
som möjligt.
Vår föreläsare Krister Gäfvert är Utredningschef på Scutus AB
och har en gedigen erfarenhet av utredningsverksamhet både
från polis och privat sektor.
Tid och plats
Avgift		

7 maj, Stockholm
8 500 kr*

Mekaniskt skydd och förvaring
– lär dig bedöma skyddsnivån på rätt sätt!
Hur vet man vilken skyddsnivå som behövs? Vilka produkter
bör man välja? Vad säger reglerna? Och försäkringsbolagen?
Den här kursen ger dig verktygen att bedöma risker och
lösningar, så att du kan upphandla produkter och ta fram
skräddarsydda lösningar utifrån era behov.
Tid och plats
Avgift

14 – 15 mars, Stockholm
20 – 21 november, Stockholm
14 500 kr*

Lås och utrymmesvägar – balansgången mellan
intrångsskydd och utrymningsmöjligheter
Obehöriga ska inte komma in. Men du vill komma ut om
det brinner. Det går att kombinera, men det måste göras
redan vid planeringen av det fysiska skyddet. Utbildningen
genomförs i samarbete med Brandskyddsföreningen.
Tid och plats
Avgift		

25 april, Stockholm
14 november, Stockholm
7 900 kr*

Inbrottslarm
– lär dig om larmets roll i ett säkerhetssystem
Det ställs stora krav på dig som projekterar eller upphandlar
larmsystem då det är många faktorer att ta hänsyn till.
Rätt projekterat och rätt skött erbjuder larmet ett bra skydd
som komplement till det mekaniska inbrottsskyddet.
Tid och plats
Avgift

24 – 25 april, Stockholm
14 500 kr*

Kamerabevakning
SSF kommer under våren att presentera innehållet i
den nya kamerabevakningslagen som ska träda i kraft
i maj 2018. Var först med att ta del nyheterna och se
hur den nya lagen påverkar din verksamhet och
möjligheterna att bedriva kamerabevakning.

Ny lag!

Kursen ger dig svar på
• Hur får jag bedriva kameraövervakning?
• Var skall lagen tillämpas?
• Vad säger dataskyddsförordningen?
• Vem behöver tillstånd?
Tid och plats
Avgift

Start under våren 2018, Stockholm
8 500 kr*

Larm och kamerabevakning

Ny lag!
Möjligheterna med säkerhetstekniken är många, men
du som företag är även skyldig att ta hänsyn till lagar
och regelverk – se till att du kan dem! Kursen anpassas
till den nya kamerabevakningslagen ska träda i kraft i maj 2018.

Kursen ger dig svar på
• När måste jag ha tillstånd för mina kameror?
• Vem får titta på bilderna?
• Vilken utrustning ska jag välja?
• Hur projekterar jag mitt inbrottslarm?
• Vad omfattar larmklasserna?
Tid och plats
Avgift

15 – 17 oktober, Stockholm
17 950 kr*

Certifieringsutbildningar – teknik
I säkerhetsbranschen är trygghet en nyckelfråga och med en certifiering ökar ditt
förtroendekapital, samtidigt som den ger dig konkurrensfördelar mot nya kunder.
Själva certifieringen utförs av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering i anslutning
till kursen. Kontakta SBSC för anmälan till examination, krav, avgifter etc på www.sbsc.se.

Se till att bli
certifierad!

Behörig ingenjör CCTV
– en certifiering ökar ditt förtroende

Behörig ingenjör Inbrottslarm
– en certifiering ökar ditt förtroende

Kursen ger dig kunskaper för att kunna projektera och installera
på rätt sätt. På bara 3,5 dagar lär du dig om lär du dig om kameraövervaknings-/kamerabevakningslagen*** och den uppdaterade
normen för kamera- övervakning (SSF 1060) som du behöver
inför certifieringen. Det här är kursen för dig som vill stärka din
kompetens och bli mer attraktiv på en stadigt växande marknad.

Kursen ger dig kunskaper för att analysera risker och se källor för
samt förebygga obefogade larm. Du får lära dig att tillämpa regler
gällande projektering och installation av inbrottslarm så att dina
kunder kan känna sig säkra på att allt utförts på rätt sätt. Det här
är kursen som ger dig kunskapen som vinner kunder!

Tid och plats

5 – 8 mars, Stockholm
28 – 31 maj, Stockholm
3 – 6 december, Stockholm

Avgift
Kurslitteratur

19 800 kr*
4 800 kr

Tid och plats

16 – 19 april, Stockholm
24 – 27 september, Stockholm
26 – 29 november, Stockholm

Avgift
Kurslitteratur

19 800 kr*
4 800 kr

***Ny lag ska träda i kraft maj 2018

Läs mer om våra utbildningar på
stoldskyddsforeningen.se/foretag

Säkerhetsskydd – säkerhetsskyddslagen, hur du
säkrar skyddsvärda tillgångar
Den kommande Säkerhetsskyddslagen innebär att företag
och organisationer får ett utökat ansvar för att säkerställa
skyddet av skyddsvärda tillgångar. Detta kräver såväl resurser
som kompetens.
Kursen Säkerhetsskydd ger dig insikter i hur din organisation
ska agera samt förbereda sig för att möta den kommande
lagstiftningen – oavsett om du arbetar inom privat eller
offentlig verksamhet.
Tid och plats
Avgift

Start under våren 2018, Stockholm
8 500 kr*

Se filmen om kursen

Alla priser är exkl. moms om inget annat anges.
Läs mer under kursanmälan på stoldskyddsforeningen.se
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Företagsanpassad utbildning
Investera i skräddarsydd utbildning för din verksamhet.
Står ni inför nya utmaningar eller har din verksamhet behov
av specifik kompetens inom säkerhet?
SSF har 50 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar
och kan erbjuda utbildningar anpassade till er verksamhet,
skräddarsydda efter just era behov, miljö och säkerhetskultur.
Genom vår egen sakkunskap och vårt breda nätverk erbjuder vi
utbildningar som förbereder för framtidens säkerhet.

SSF:s företagsanpassade utbildning
• Anpassas specifikt till er bransch och era behov
• Ger samsyn i organisationen
• Ger direkt resultat i verksamheten
• Ger en gemensam plattform för ert säkerhetsarbete
Enkelt att göra en förfrågan
Intresseförfrågan – kontakta oss för
en behovsanalys
Behovsanalys – tillsammans för vi en
dialog om ert utbildningsbehov
Kostnadsfri offert – utifrån behovsanalysen
ger SSF förslag på innehåll, upplägg
och pris.

Gör din intresseförfrågan idag!
stoldskyddsforeningen.se/foretagsanpassad

Här finns exempel på andra kurser vi genomför
på uppdrag. Kontakta oss, vi kommer gärna med
förslag på upplägg och inriktning.
Riskhantering och Säkerhetskultur

Krishantering

Alla verksamheter står inför hot och risker, vilka är dina?
SSF hjälper din verksamhet att se till att både ledning och
personal har förståelse för analys och hantering av dessa.
Utgångspunkten är att ha ett gott säkerhetsmedvetande
och att regelbundet genomföra riskanalyser för att på ett
professionellt sätt upptäcka och hantera risker och hot.

Vilka riktlinjer ska gälla för den egna verksamheten i händelse
av en kris? Vilka funktioner behövs och vem ska ingå i vilken av
typ organisation? Vilken information ska lämnas ut och via vilka
kanaler? Var ska krisledningen placeras? Det här är exempel på
frågor som kommer att tas upp i kursen och som du måste ha
svar på om en kris inträffar.

Lås och utrymningsvägar

Säkerhetsutbildning – regelverk och teknik

Tjuven ska inte komma in, men du ska kunna komma ut om
det brinner. Vi vägleder din verksamhet i frågor om intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Att vara steget före redan
vid planeringen av det fysiska skyddet förebygger man
eventuella intressekonflikter.

Behöver ni utökade tekniska kunskaper, inom exempelvis
mekanisk säkerhet, larm, kameraövervakning, värdeförvaring
eller värdetransporter för att få en större grundtrygghet i arbetet?
Utbildningen lär ut om skyddsklasser och visar även på metoder
att kontrollera att skyddet uppfyller angiven skyddsklass.

Hot och våld – före, under och efter

Kamerabevakning

Hur reagerar dina kollegor och du själv i en hotfull situation –
hur bör ni agera? Hur tar ni hand om drabbade efteråt? Genom
ett bra förebyggande arbete – där alla vet vad de ska göra om
något händer – ökar du tryggheten på arbetsplatsen.

Ny kamerabevakningslag träder i kraft i maj 2018, se hur
den nya lagen påverkar din verksamhet och möjligheterna
att bedriva kamerabevakning. Vi tar upp praktiska exempel
och tolkningar och du ges möjlighet att få dina funderingar,
frågeställningar och problem rörande kamerabevakning
belysta utifrån din verksamhet.

Säkerhet i reception
Fungerande rutiner och en förberedelse för hur du ska agera i
olika situationer skapar trygghet i din arbetsmiljö. Vår utbildning
ger dig verktyg för att nå ett bra samspel mellan service och
säkerhet.

Skyddsplanering
Skyddsplanering är grunden till ett bra inbrottsskydd. Vad är viktigt
och i vilken ordning ska åtgärderna prioriteras? Avskräcka, upptäcka, fördröja och åtgärda är viktiga delar i skyddsplaneringen.
En bra kunskap i ämnet ger goda möjligheter till ett bra samarbete
med kunderna.

Huge Fastigheter AB förbättrar ständigt bygg- och förvaltningsprocesser och nu har turen kommit till kameraövervakning som
hittills saknat projekteringsanvisningar. Med stor effektivitet
kunde vi en och samma dag samla egen personal och även ett
antal externa intressenter för att börja arbetet i rätt ordning.
Kursen levererades med stor träffsäkerhet i förhållande till våra
behov och vi är mycket nöjda.
– Rolf Trelje, Säkerhetschef Huge Fastigheter AB

Mitt intryck från kursdeltagarna om kursen Säkerhet i reception
var att det är en sund och allmänbildande utbildning som riktar
sig till alla. Vad ska man tänka på före, under, efter en händelse.
Bara mållåsning gällande basketmatchen påvisar hur svårt
vittnesuppgifter är och att man måste vara lagom paranoid.
Vad kan/ska/får man göra i olika situationer. Att övning ger
färdighet och att säkerhetsarbetet måste ske systematiskt och
handlar om helhet inte att man har installerat kameror eller ett
inpasseringssystem tycker jag framkom tydligt under utbildningen.

Kostnadsfria frukostseminarier
Vi bjuder in till kostnadsfria frukostseminarier
med aktuella ämnen, som vi hoppas ska
ge inspiration och ny kunskap till dig som
arbetar med säkerhet. Tid och plats hittar
du på vår hemsida.

Som marknadsledande försäkringsbolag på Åland satsar vi
mycket på skadeförebyggande arbete för våra kunder. Som ett
led i att höja kunskapsnivån ordnade vi ett flertal föreläsningar
med föreläsare Sven Falkborg från SSF med fokus på de olika
skyddsklasserna för mekaniskt inbrottsskydd. Föreläsningarna
uppskattades mycket av oss och av våra kunder.
– Robert Knahpe, Skadechef/Riskingenjör
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

– Daniel Karlsson, Säkerhetssamordnare, Linköpings kommun
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Oberoende specialist på säkerhet
SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som
förebygger brott i samarbete med bland annat polisen och
försäkringsbranschen. Vår mission är att öka tryggheten i samhället.
SSF fungerar som opinionsbildare, rådgivare och informationsspridare.
Vi rekommenderar och publicerar certifierade och intygade säkerhetsprodukter.
Vi tar också fram normer, medverkar i nationella och europeiska kommittéer
och utbildar i säkerhetsfrågor. Nyckelbrickan, Spärrtjänst och DNA-märkning
samt andra tjänster vi erbjuder till såväl företag som privatpersoner hjälper oss
att investera i nya brottsförebyggande åtgärder.
Alla som använder någon av SSF:s tjänster eller produkter
stödjer indirekt vårt brottsförebyggande arbete.

SSF Stöldskyddsföreningen
Besöksadress: Tegeluddsvägen 76, Stockholm
0771-773 773, utbildning@stoldskyddsforeningen.se
www.stoldskyddsforeningen.se

