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Förutsättningar vid genomförande av Instruktörsutbildning MHFA på 
annan ort  

Du som arbetsgivare kan välja att beställa en eller flera kursomgångar av 
Instruktörsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) för 
personalen på din arbetsplats. Utbildningen kan genomföras lokalt på er 
arbetsplats eller på annan lämplig plats/ort eller i KI:s lokaler i Stockholm. Du 
som arbetsgivare bestämmer vilka i personalen som ska delta. Den beställda 
utbildningen följer samma upplägg som den öppna utbildningen.  

Det finns särskilda förutsättningar vad gäller upplägg och kurslokal som en 
beställande organisation behöver ta hänsyn till för att utbildningen ska kunna 
genomföras på ett bra sätt. Mer information finns nedan. 

Allmänt 
Utbildningen ges enligt kursbeskrivning; https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-
till-psykisk-halsa. 
 
KI utser två huvudinstruktörer till respektive utbildning. 
 
Uppdragsgivaren/Ni utser deltagare till utbildningen. 
 
Uppdragsgivaren har bara rätt att utse egna anställda till utbildningen. 
 
Gruppstorlek 16 - 20 deltagare.  
 
Uppdragsgivaren ska till KI lämna uppgifter om deltagare senast 14 
kalenderdagar innan utbildningens start.  
 
Utbildningens genomförande sker i lokaler ordnade av uppdragsgivaren.  
 
Uppdragsgivaren står för bokning och kostnad av resor och boende för 2 
huvudinstruktörer, vilka ska kunna vara på plats i utbildningslokalen och ha 
boende rån kvällen innan utbildningens start. 
 
Uppdragsgivaren står för fika/luncher till deltagarna och huvudinstruktörerna 
under utbildningsveckan.  
 
Uppdragsgivaren beställer manualer för att manualerna ska komma till rätt plats 
i rätt tid. Kostnaden ingår i priset. 
 
Utbildningsmaterialet skickas med en minnessticka och Uppdragsgivaren 
ansvarar för utskriften av ca 100 sidor, samt lägga in dessa i pärm/mapp för att 
hålla ihop det. 
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Om kurslokalen  
 

Kurslokal ska finnas tillgänglig från kvällen innan så att huvudinstruktörerna kan 
iordningsställa material.  
 

Kurslokalen ska ha följande standard: 

o Bra ljudmiljö och ljusmiljö (fönster)  

o Stimulerande avkopplande miljö 

o Samma lokal hela veckan  

o Väl ventilerad och att det ska finnas värme 

o Tillgång till extra grupprum (måndag eftermiddag) 

o Möjlighet att stänga om sig 

o Tillräckligt stor lokal – möjlighet att röra på sig. Referens ca 100 kvm 

o Får inte vara biosittning. Ska kunna sitta i hästskoform 

o Internetuppkoppling för både deltagare och huvudinstruktörer.  

o Vara utrustad med projektor för att kunna visa PowerPoint och dylikt.  

o Det är önskvärt att deltagarna har med sig laptop till kursen. 

o Deltagarlista ska vara KI (oliver.bartsch@ki.se) tillhanda senast 10 dagar innan 

kursstart för att KI ska hinna ordna med konton till utbildningsplattformen 

Canvas. Deltagarlistan ska innehålla för- och efternamn samt mejlades. 

 

 
Kontakt och beställning 

För arbetsgivare eller andra intresserade att utbilda hela grupper av instruktörer 
lokalt, kontakta Richard Markstedt, richard.markstedt@ki.se, 08-524 865 46, på KI 
Uppdragsutbildning, för offert. 


