






FÖRDJUPNINGSKURS ÖVNINGSLEDARE VINTER 

MAVFÖ 226VIN1

Omfattning: 81h under 9 dagar innehållande 3 övningsdygn. Genomförs under vecka 
749–750 samt 812–813.

Målgrupp: Kursen vänder sig till utbildare och chefer upp till kompani motsv. som ska 
planera, leda och genomföra grundläggande vintertjänst. Kursen vänder sig 
även till Hemvärnet och frivilligrörelsen.

Syfte: Ge förmåga att planera, leda och genomföra grundläggande vinterutbildning.

Kursansvarig: Försvarsmaktens Vinterenhet.

Övrigt: Kursen kan även genomföras vid andra tillfällen efter samverkan.

Ansökan: Genom PRIO.

REPETITIONSKURS FJÄLLSÄKERHET

Omfattning: 40h under 5 dagar innehållande 4 övningsdygn. Genomförs under vecka 816.

Målgrupp: Kursen vänder sig till fjällinstruktörer.

Syfte: Uppdatera på omhändertagande av lavinskada. Repetera rutiner under 
förflyttning samt förläggning i fjällterräng.

Kursansvarig: Försvarsmaktens Vinterenhet.

Ansökan: Via mail till FMVE. Kursinformation finns i Vidar.

FÖRDJUPNINGSKURS FJÄLLSÄKERHET (EJ UNDER 2018)

MAVFK 240FJÄS

Omfattning: 141h under 17 dagar innehållande 5 övningsdygn. Genomförs i två delar, del 1 
i kvartal 1 och del två i slutet på kvartal 1 eller i början på kvartal 2.

Målgrupp: Kursen vänder sig till befäl och chefer som ska planera, leda, utbilda och 
genomföra verksamhet i fjällterräng.

Syfte: Ge behörighet att genomföra övningar och leda verksamhet i kalfjällsmiljö/ 
Fjällterräng (SäkI G) under såväl barmarks- som snöförhållanden. Ge 
förståelse för fjällets extrema miljö och hur det påverkar stridsvärdet och 
ledarskapet.

Kursansvarig: Försvarsmaktens Vinterenhet.

Ansökan: Genom PRIO.



FÖRDJUPNINGSKURS VINTERSTRID

MAVFÖ 226VIN4

Omfattning: 110h under 10 dagar. Genomförs under vecka 803–804 samt 808–809.

Målgrupp: Kursen vänder sig till utbildare och chefer upp till kompani motsv. 
Kursen vänder sig även till Hemvärnet.

Syfte: Få fördjupade kunskaper och förmåga att kunna utbilda och leda enskild 
soldats-, grupps- och plutons strid med visst stöd av fältarbeten under 
vinterförhållanden och i subarktisk miljö.

Kursansvarig: Försvarsmaktens Vinterenhet.

Ansökan: Genom PRIO.

FÖRDJUPNINGSKURS RISKHANTERING VID VHT I KYLA

MAVFÖ 226VIN2

Omfattning: 26h under 3 dagar. Genomförs under vecka 802.

Målgrupp: Kursen vänder sig till utbildare och chefer upp till kompani motsv. som ska 
planera övningar i vintertjänst. Kursen vänder sig även till Hemvärnet.

Syfte: Ge förmåga att genomföra insatsplanering och riskanalys i vintermiljö med 
minskad risk för skador på människa och materiel.

Kursansvarig: Försvarsmaktens Vinterenhet.

Ansökan: Genom PRIO.

PREHOSPITAL HYPOTERMI

LOGGK 202223

Omfattning: Tre dagars heltidsstudier. Genomförs under vecka 802 eller kvartal 4.

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor inom FM samt militär sjukvårdsutbildad personal.

Syfte: Ge kunskaper i patofysiologi inom nervsystemet, cirkulation - koagulations, 
respirationssystemet samt njurfunktion och vätskebalans. Detta för att förstå 
kroppens reaktioner vid akut hypotermi, samt principerna för behandling. 
Kursen skall vidare ge de grundläggande kunskaper som krävs för att förebygga 
och vårda vid uppkomna köldskador. Med inslag av praktiska övningar.

Kursansvarig: Försvarsmedicincentrum.

Ansökan: Genom PRIO.

Kursen genomförs av Försvarsmaktens Vinterenhet, sjukvårdsskolan I 19 samt Försvarshälsan Boden.



DYKNING I SUBARKTISK MILJÖ

SJÖFK 2026414

Omfattning: Kursen pågår i 5 dagar och genomförs i huvudsak med praktisk dykning. 
Genomförs under vecka 806.

Målgrupp: Militära och civila dykare med minst certifikat S30.

Syfte: Ge kursdeltagarna en grundläggande förmåga att, som dykare, kunna dyka i 
subarktiskt klimat. Utbildningen genomförs enligt säkerhetsbestämmelserna 
i RMS Dyk.

Kursansvarig: Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska Centrum (FM DNC).

Ansökan: Genom PRIO till FM DNC.

Kursen genomförs av Försvarsmaktens Vinterenhet.

DYKLEDARE I SUBARKTISK MILJÖ (EJ UNDER 2018)

SJÖGK 2026416

Omfattning: Kursen pågår i 10 dagar och genomförs som teoretisk och praktisk kurs. 
Genomförs under kvartal 1.

Målgrupp: Militära och civila dykare med dykledarutbildning.

Syfte: Ge kursdeltagarna en grundläggande förmåga att, som dykaledare, kunna 
planera och leda dykning i subarktiskt klimat. Utbildningen genomförs enligt 
säkerhetsbestämmelserna i RMS Dyk.

Kursansvarig: Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska Centrum (FM DNC).

Ansökan: Genom PRIO till FM DNC.

Kursen genomförs av Försvarsmaktens Vinterenhet.

DIVING IN SUBARCTIC ENVIRONMENT
SJÖFK 2026415

Duration: 10 days. The course is executed during week 809–810.

Target group: All categories of divers.

Purpose: Provide a basis for continued diving in the subarctic environment. Course 
participants will receive a basic course in the abilities to which divers can 
operate in subarctic climate.

School-in-
charge: 

Swedish Armed Forces Diving and Medicine Centrum.

Training location: Swedish Armed Forces Norrbotten Regiment Unit for Cold Weather Operations.

Miscellaneous: The course is performed in English.



BASIC WINTER COURSE

Duration: 2 weeks/5 days pre training, completed with 5 days and nights finex. 
The course is executed in the month of January to February.

Target group: The course is conducted as unit training. 

Purpose: Basic winter knowledge on individual level. No previous winter knowledge 
is needed.

School-in-
charge: 

Swedish Armed Forces Norrbotten Regiment Unit for Cold Weather Operations.

Training location: Norrlands Dragoons Detachment, Arvidsjaur.

Miscellaneous: The course is performed in English and conducted only when needed. 
Conducts without weapons.

BASIC WINTER WARFARE COURSE
MAVFÖ226VIN5

Duration: 3 weeks/10 days pre training, completed with 5 days and nights finex. 
The course is executed during week 802–804.

Target group:

Purpose: This course will provide:

 - Capability to perform duties in subarctic conditions without contracting 
cold injuries. 

 - Capability to perform basic infantry combat skills, including movement 
without vehicles, in snow and cold weather.

 - Capability to lead smaller units (squad – platoon) in winter warfare.

School-in-
charge: 

Swedish Armed Forces Norrbotten Regiment Unit for Cold Weather Operations.

Training location: Norrlands Dragoons Detachment, Arvidsjaur.

Miscellaneous: The course is performed in English.

WINTER TRAINING PLANNERS COURSE 
MAVFÖ226VIN

Duration: 5 days. The course is planned to be conducded in autumn 2018.

Target group: Commanders and staff planners on battalion level and lower. The course is 
also open for Swedish officers and NCO:s.

Purpose: Increase the students´ ability to plan winter training in cold weather.

School-in-
charge: 

Swedish Armed Forces Norrbotten Regiment Unit for Cold Weather Operations.

Training location: 

Miscellaneous: The course is performed in English.




