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Ärende/Dnr/Exp.

Justerat

Omedelbart

Beslut

Nr 4
Ålands brand- och räddningsförbund r.f.:s anhållan om
fastställande av utbildningsprogram för personal inom
avtalsbrandkårerna på Åland.
K24/09/5/2
15 K24
Landskapsregeringen beslöt att fastställa ett utbildningsprogram för
avtalsbrandkårerna på Åland enligt bilaga 1.
Programmet omfattar grundutbildningen för personal inom brandkåren.
____________________________________

Bilaga 1 till K2409E04

Behörighet för personal i avtalsbrandkårerna som deltar i
räddningsverksamhet
För att delta i brand och räddningsuppdrag:
Introduktionsutbildning i brandkår.
För att utföra rökdykningsuppgifter:
Alternativ 1:
Godkänd kurs i rökdykning.
Godkända hälsokontroller och tester enligt anvisningar.
Alternativ 2:
Godkänd kurs i släckningsarbete för avtalsbrandkåren.
Godkänd kurs i rökdykning för sjöpersonal (Basic Fire Fighting).
Godkända hälsokontroller och tester enligt anvisningar.
Alternativ 3:
Avlagd yrkesexamen för räddningsbranschen.
Godkända hälsokontroller och tester enligt anvisningar.
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För att utföra arbete på hög höjd vid rökdykningsuppgifter:
Godkänd kurs i rökdykning.
Godkänd kurs i arbete på hög höjd för avtalsbrandkårerna.
Godkända hälsokontroller och tester enligt anvisningar.
För att utföra arbete på hög höjd då det inte är rökdykningsuppgifter:
Godkänd kurs i släckningsarbete för avtalsbrandkårerna.
Godkänd kurs i arbete på hög höjd för avtalsbrandkårerna utan krav
på test av muskelstyrka.

Förslag till utbildningsprogram
Kurs i släckningsarbete
Efter kursen skall den som utbildats känna till:
Grunderna i brand- och räddningsverksamheten.
Räddningsväsendets organisation.
Släckningsmannens arbetarskydd.
Räddningsenhetens normala redskap.
Släckningsmannens uppgifter vid klareringar för första åtgärder.
Grunderna i befolkningsskydd och strålning.
Kunskap att använda tryckluftsaggregat i sådana situationer där det inte
krävs att man tränger in i ett begränsat utrymme.
Antagningskrav
Introduktionsutbildning i brandkår eller i dess ungdomsavdelning och fyllda 16 år.
Kurslängd är minst 45 timmar.

Kurs i rökdykning
Efter kursen skall den som utbildats känna till:
Verksamhetsprinciperna som används vid rökdykning.
De faktorer som inverkar på rökdykarens säkerhet.
Andningsskyddets funktionsprinciper.
Service på andningsskyddet efter användning.
Kunna fungera i ett rökdykarpar under normala rökdykningsuppdrag
tillsammans med en rutinerad rökdykare.
Antagningskrav
Avlagd kurs i släckningsarbete, fyllda 16 år, läkarintyg, belastnings EKG och
uppfyllda konditionskrav.
Kurslängd minst 28 timmar.

Kurs i räddningsarbete
Efter kursen skall den utbildade känna till:
Verksamhetsprinciperna som används vid räddningsarbete.
Räddningstaktik i byggnader, andra konstruktioner och trafikolyckor.
Brandkårens räddningsutrustning och kunna använda dessa vid de
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räddningsuppdrag brandkåren utför.

Antagningskrav
Avlagd kurs i släckningsarbetep.
Kurslängd är minst 20 timmar.

Kurs i brandkårens första hjälp
Efter kursen skall den utbildade känna till:
Första hjälpens taktik
Samarbete mellan ambulans och brandkår.
Första hjälp och kunna identifiera skador.
Förflyttning och vård under förflyttning.
Antagningskrav
Introduktionsutbildning i brandkår eller i dess ungdomsavdelning och fyllda 16 år.
Kurslängd minst 25 timmar.

Kurs i arbete på hög höjd
Efter kursen skall den utbildade känna till:
Kunna hantera rep, nedfirningsutrustning och selar säkert och på rätt
sätt.
Klara av att ta sig ner från ett tak (nödnedstigning) samt kunna jobba
på tak på ett säkert sätt.
Kunna göra service efter användandet samt inspektion av rep, nedfirningsutrustning och selar.
Känna till anvisning för arbete på hög höjd.
Känna till arbetssäkerhetsaspekterna som hänför sig till användandet
av rep och nedfirningsutrustning.
Antagningskrav
Avlagd kurs i släckningsarbete.
Kurslängd är minst 15 timmar.

Kurs i bekämpning av oljeskador
Efter kursen skall den utbildade känna till:
Oljornas egenskaper vid olyckstillbud.
Oljebekämpningens organisation.
Hur man begränsar och sanerar oljeskador med tillbuds stående utrustning och medel.
Antagningskrav
Avlagd kurs i släckningarbete.
Kurslängd minst 15 timmar.

Kurs i farliga ämnen
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Efter kursen skall den utbildade känna till:
Klassificering och märkning av farliga ämnen
Hur man skyddar sig mot farliga ämnen.
Bekämpningsmetoder och taktik för att kunna bistå en erfaren kemdykare vid en olycka.
Antagningskrav
Avlagd kurs i släckningarbete.
Kurslängd minst 15 timmar.

Kurs i ytlivräddning
Efter kursen skall den utbildade känna till:
Grunderna i ytlivräddning.
Faktorer som påverkar ytlivräddaren samt de som skall räddas.
Betydelsen av korrekt räddningsutrustning, både för räddningspersonalen och de som skall räddas.
Antagningskrav
Avlagd kurs i släckningsarbete samt simfärdighet, minst 400 m på 12 min.
Kurslängd minst 15 timmar.

Kurs i första delvård
Efter kursen skall den utbildade känna till:
FDV:s enhetens uppgifter i samarbete med den lokala sjuktransport
organisationen och hälsovårdsmyndigheterna.
Användning av FDV:s enheter.
Hur man utför nödförstahjälp för att rädda liv.
Antagningskrav
Kurs i brandkårens första hjälp.
Kurslängd minst 20 timmar

Kurs för enhetschefer
Efter kursen skall den som utbildats känna till:
Insikter i ledarskap och ordergivning, grunder i ledning och olika taktiska stilar.
Förmåga att i olika situationer göra snabba lägesanalyser och utgående från dessa fatta beslut om taktisk grundinriktning (TGI) och beslut
i stort (BIS).
Grundläggande principer för brandkårens utbildning.
Underhåll och service av brandkårens utrustning.
Antagningskrav
Kursen i släckningsarbete, brandkårens första hjälp och kurs i räddningsarbete.
Kurslängd är minst 60 timmar.
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