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Minnesanteckningar från mötet i Uddevalla 2018-02-14
GRIB utbildningen
Genomgång av Grundutbildning för Räddningsman i Beredskap där
bakgrund, nutid och framtid beskrevs. Samtliga räddningstjänster i Fyrbodal är
överens om att en förberedande introduktionsutbildning genomförs lokalt
innan första steget på GRIB utbildningen startar. Genomförandet är viktigt för
att få brandmannen startklar tidigt.
Andreas Elfström och Anders Gillek är representanter för Fyrbodal i
utbildningsrådet.
Per Mood från räddningstjänsten Alingsås/Vårgårda är representant i det
nationella rådet.
1. Introduktionsutbildning planeras till 3 veckor (lokalt anpassad) tilltänkta
utbildningsorter i Fyrbodal är RMB, NÄRF och Bengtsfors. Inför
introduktionsutbildningen sker samverkan med Fyrbodals olika
räddningstjänster.
1A. Genomförs på utsedda utbildningsorter i landet. Närmast för Fyrbodals
område är Borås. Utbildningen 1A innehåller till största del teori.
1B. Genomförs lokalt på egen station där 13 olika delmoment examineras.
2. Genomförs på samma utbildningsplats som tidigare delmoment 1A och
blandas upp med praktik och teori.
Mötet har många frågor gällande utbildningens upplägg men är beredd att
se framtiden an och utvärdera allt eftersom några kurser har slutförts.
En ytterligare fråga som kom upp är om GRIB kursen är underlag och tillräcklig
för att söka och komma in på räddningsledare A utbildningen.
Skum
Mötet gick laget runt för en inventering av statusen gällande skumfrågan i de
olika räddningstjänsterna.
En slutsats som konstaterades var att alla är restriktiva med användandet av
skumprodukter i både övnings och larmläge. Mötet ansåg att ytterligare
kompetens i skumfrågan behövs för att förstå och fatta kloka beslut.
Upptagning av kontaminerat släckvatten eller rester av skumanvändandet är
ett arbete som Fyrbodal tillsammans kan lösa.
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Säkerhet på väg
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän redovisade deras arbete med säkerhet på
väg. Under presentationen resonerades det om vilken/vilka
chaufförsutbildningar som används i de olika organisationerna. RMB har
tillsammans med uppdraget säkerhet på väg påbörjat ett utbildningsarbete
gällande chaufförsutbildning. RMB utbildade 2 brandmän via en 2 veckors
lång utbildning (länk redovisas nedan). Därefter sammanställdes det
viktigaste och mest användbara för RMB till en 3 timmars lång utbildning som
genomförs pararellt med säkerhet på väg.
Hittade länken till chaufförsutbildningen. RMB har skickat 2 brandmän på
utbildningen och har ambitioner att skicka ytterligare 2.
http://utryckningskorning.se/wp-content/uploads/2017/01/inbjudan-gavle-2017.pdf
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Nästa möte var planerat till den 8 maj, vi ändrar dag på grund av
att datumen kolliderar med utvärderingen av oljepåslaget på
västkusten sommaren 2017.

Nytt datum blir onsdagen den 16 maj i Uddevalla.

