
Webbplats GPS - I riktning mot ett olycksfritt samhälle  
 
Vad vill just du läsa om? Vi har olika ingångar beroende på behov och situation. Det ska 
vara lätt att hitta rätt. Och självklart fungerar det lika bra i mobilen som i surfplattan eller 
datorn. 
 

1. Det viktigaste för alla är att det inte inträffar några olyckor 
Ett bra skydd mot olyckor börjar med att du vet vilka risker som finns och agerar utifrån den 
kunskapen. På så sätt kan du förebygga de flesta olyckor. 
 
I toppmenyn hittar du all vår förebyggande information här: 
www.rsyd.se/hem-och-fritid 
www.rsyd.se/foretag-och-organisationer 
 
Vill du istället gå direkt till en särskild kategori hittar du fyra olika ingångar mitt på startsidan: 
www.rsyd.se/goda-rad-i-hemmet 
www.rsyd.se/goda-rad-pa-fritiden 
www.rsyd.se/goda-rad-i-skolan 
www.rsyd.se/goda-rad-pa-foretaget 
 

2. Om olyckan ändå inträffar ska du eller någon i närheten kunna göra något direkt 
Ett snabbt agerande, innan räddningstjänst eller ambulans hunnit fram, kan rädda liv och 
begränsa eller till och med undvika skador helt.  
 
Här kan du läsa mer om hur du agerar vid en olycka 
www.rsyd.se/vid-olyckor 
 

3. När det inte räcker kommer vi med full kraft 
Vi ska vara en räddningstjänst för alla, både för dem vi är till för och för alla som vill jobba hos 
oss. Här kan du läsa mer om Räddningstjänsten Syd, vårt uppdrag, våra värdefrågor och vår 
verksamhet. 
www.rsyd.se/om-oss 
 
För dig som går i skolan 
Utbildning för högstadieelever, studiebesök, Flammys brandskola… vi har något för alla åldrar.  
www.rsyd.se/goda-rad-i-skolan 
 
För dig som företagare eller representant för en organisation 
Det är viktigt att veta vad som förväntas av dig som ägare eller verksamhetsutövare. Så att du kan 
planera in de åtgärder som är aktuella för just din verksamhet. Vi ger dig tips och råd och berättar 
om våra rekommendationer. 
www.rsyd.se/foretag-och-organisationer 
www.rsyd.se/goda-rad-pa-foretaget 
 
För dig som är nyfiken på Räddningstjänsten Syd som arbetsplats 
Vi är en av Sveriges största räddningstjänster med mer än 40 olika yrken. Kanske finns det något 
som passar just dig? Våra medarbetare berättar mer… 
www.rsyd.se/karriar 
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Våra utbildningar 

Vi erbjuder utbildningar inom brandskydd och sjukvård. Utbildningarna fokuserar både på hur 

olyckor kan förebyggas och hur du ska agera om något inträffar. Det är värdefulla kunskaper 

som du kan ha nytta av både i din yrkesroll och privat. 
www.rsyd.se/utbildning 
 
För media 
Vi har samlat kontaktuppgifter, nyheter, pressmeddelanden och larm på en och samma sida. Här 
kan du också anmäla om du vill prenumerera på våra nyheter och/eller pressmeddelanden. 
www.rsyd.se/om-oss/medier/ 
 
Tips & Trix när du klickar runt på webben  

 Om den sidan du besöker har undersidor ser du dessa i vänstermenyn. 
 

 När du vill tillbaka ett eller flera steg kan du använda dig av brödsmulan som ligger överst 
på sidan. Där ser du alltid var du är och hur du kommit dit. 

 

 Delar av webben finns på engelska, du hittar dit genom flaggan i sidhuvudet. Vi använder 

också Googles översättningstjänst som innebär att du kan göra en direktöversättning av 

hela webbplatsen till önskat språk. 

 

 Vid en större händelse, eller när vi vill varna för något, aktiverar vi en krisbanner som 

lägger sig högst upp på alla sidor. Det är ett sätt för oss att synliggöra viktig information 

som vi vill nå ut med i ett nödläge. Den syns enbart när den är aktiverad. 

 Om du vill följa oss i sociala medier kan du gå direkt via symbolerna i sidfoten. 
 

 
 

 Du kan enkelt prenumerera på våra nyheter och/eller pressmeddelanden genom att 

anmäla din e-post: www.rsyd.se/om-oss/prenumerera 
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