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Information inför och efter utbildning 1B och LA RD
Förberedelser inför utbildning
Kurserna behandlar praktiskt och teoretiskt de metoder, tekniker och materiel som används i den
kommunala räddningstjänstens arbete. För att studenten skall få så bra förutsättningar som möjligt
skall vissa delar genomföras innan kursstart enligt nedan. Förberedelserna syftar framförallt till
förväntningar att känna till dels rutiner och dels viss materiel och förmågor som finns på
hemmastationen inför kursstart.
Förberedelser inför delkurser 1B och Lokal anpassning rökdykning
Ta reda på följande utifrån vad för förmåga och materiel som innehas på hemmastationen:
□ Känna till vad för dörrforceringsutrustning som innehas
(ex kofot, Toolbridge, Multibreach m.m)
□ Känna till vad för vattenlivräddningsutrustning som innehas
(ex. ytlivräddningsdräkt, frälsarkrans, bräda, båt)
□ Känna till vad för utrustning för trafikolycka som innehas
(ex. olyckstält, fartdämpare, losstagningsverktyg m.m.)
□ Känna till vad för materiel som innehas för att hantera farliga ämnen
(ex. personsaneringsväska, stänkskydd, skyddsmask, tätningsmateriel, kemskyddsdräkt
m.m.)
□ Känna till vad för materiel som innehas inom akut omhändertagande
(ex. hjärtstartare, sjukvårdsväska, avsnörande förband, spineboard m.m.)
□ Känna till vad för utrustning som innehas inom arbete på hög höjd
(sele, rep, karbiner, ID)
□ Känna till utrustning för brandsläckning som innehas
(slangar, strålrör, brandposthuvud, pumpar)
□ Genomföra del 1 (användning) i webbutbildning Rakel
Läs igenom följande instruktioner och dokument:
□ RäddSam F:s rökdykarinstruktion
□ Räddsam F:s vattenlivräddningsinstruktion
□ Kemorganisation Räddsam F
□ RäddSam F:s rutin kring blodsmitta
□ RäddSam F:s rutin vid insats på olycksplats väg
□ RäddSam F:s rutin Friska brandmän
□ Egen organisations handlingsprogram (medtages även till kurs 1B och 1B Examination)

Introduktion efter genomförd utbildning
Efter att den studerande slutfört utbildning 1B och LA RD bör en lokal introduktion genomföras.
Målet med introduktionen är att deltagaren ska få sådana kunskaper att denne kan verka i rollen som
ny brandman. Stationschef eller utnämnd styrkeledare/instruktör ansvarar för att deltagaren får
information och kompletterande lokal utbildning så att denne kan åka med på larm och fungera som
brandman i grupp. Beroende på station, interna riktlinjer samt innehav av taktiska enheter och
förmåga kan introduktionen skilja sig åt från station till station.
Nedan följer ett exempel på checklista vad som bör gås igenom vid lokal introduktion baserat på
räddningsenhet:
Beskrivning
Ansvarig
Känna till operativ rollfördelning och larmrutiner
Känna till vad som gäller vid inryckning till station med privat bil
Veta lokala rutiner kring sökare, vaktbyten, lokalt schema m.m.
Ha kännedom om lokala stationsrutiner och säkerhetsrutiner
Veta hur många taktiska enheter av varje slag som finns på stationen
Veta vad de olika taktiska enheterna är tänkta att klara av
Ha kännedom om vilka stationer som finns i organisationen samt
deras kapacitet/bemanning och numrering (station samt fordon)
Ha kännedom om vad larmplaner för N1, N3, N5, N10 och N20
innebär i antal taktiska enheter
Ha kännedom om kartpärm för RäddSam-F
Känna till var automatlarmsobjekt inom släckområdet finns
Känna till specifika riskobjekt inom släckområdet
Genomgång av fordon på stationen avseende
- Utrustning
- Materiel
- Tyngd, vikt, körbarhet, tankning, blåljus
- Rutiner vid återställning
- Radio, samband
- Felanmälan, förbättringsförslag
Repetera Rökdykarinstruktion för RäddSam F
Repetera Rutin vid insats på olycksplats väg för RäddSam F
Repetera Ruin vid vattenlivräddning för RäddSam F
Genomföra RAKEL-utbildning
Känna till rutiner vid hjärtstoppslarm
Känna till rutiner vid suicidlarm

Genomfört

Nedanstående moment kräver särskild utbildning och kompletteras enligt lokala förutsättningar och
direktiv:
Beskrivning
Motorsåg- och skärande verktygsutbildning
Utryckningskörning

Ansvarig

Genomfört

