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1. Inledning 

Inrikesministeriet gav i ett brev daterat den 24.04.2017 ett uppdrag åt Räddningsinstitutet att starta upp 
åtgärder för att utveckla utbildningen för avtalsbrandkårernas personal. Ett nytt uppdrag för Räddnings-
institutet är att fr.o.m. 1.1.2019 ansvara för framtagande, upprätthållande och utvecklade av läroplanerna, 
att sköta utbildarutbildningen, att upprätthålla ett register över utbildarna samt att producera utbildnings-
material för deltidspersonal och avtalsbrandkårenas personal och övriga sammanslutningars personal som 
gjort avtal i enlighet med räddningslagen (379/2011) §2, moment 1, punkt 5 om deltagande i räddningsverk-
samheten. 

Dessutom gav inrikesministeriet uppdrag åt Räddningsinstitutet att grunda ett permanent utvecklings-
nätverk för utbildningen av avtalsbrandkårerna. Närverkets uppdrag är att stöda utvecklingen av läro-
planerna för avtalsbrandkårenas personal. Till utvecklingsnätverket kallades följande personer: 

Jarmo Haapanen, räddningsdirektör, räddningsverkens samarbetsnätverk 
Minna Hirvonen, utbildningschef, Räddningsinstitutet 
Terhi Kivijärvi, utbildningschef, Västra-Finlands Räddningsförbund r.f. 
Isto Kujala, verksamhetsledare, Finlands Avtalsbrandkårers förbund (SSPL) 
Jaakko Linko, enhetschef, Ylihärmä brandstation / Finlands Avtalsbrandkårers förbund (SSPL) 
Mika Mäkelä, brandmästare, Västra Nylands Räddningsverk 
Kirmo Savolainen, planerare, Räddningsinstitutet 
Markku Savolainen, utvecklingschef, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) 
Pasi Uurasmaa, utbildningschef, Finlands Brandbefälsförbund (SPPL) 

Utbildningschef Minna Hirvonen fungerar som ordförande för utvecklingsnätverket och planerare Kirmo 
Savolainen fungerar som sekreterare. Utvecklingsnätverkets sammansättning byts ut på ett välavvägt sätt. 

Utvecklingsnätverkets åsikter får rikligt med utrymme och de styr å sin sida planeringen. Dessutom har 
Räddningsinstitutet ett utbrett kontaktnät av intressegrupper vars sakkunskap kan utnyttjas för att utveckla 
systemet. När det gäller utvecklingsarbetet av utbildningssystemet och läroplanerna har Räddningsinstitu-
tets planerare för avtalsbrandkårernas utbildningssystem, utbildningsinriktningarna, teamen samt de 
ansvariga lärarna i substansämnen en central roll. Räddningsinstitutet utnyttjar sin mångsidiga professio-
nella organisation och allmänt godtagbara praxis i sitt arbete. Man har också använts sig av rapporten 
(14.12.2019) ”Esitys pelastuslaitosten pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön opetussuun-
nitelmaksi” som den av Inrikesministeriet tillsatta arbetsgruppen gjort, samt annat färdigt material som 
stöd vid utvecklande av läroplaner i sitt arbete. 

1.1 Avtalsbrandkårernas uppdrag och betydelse inom systemet för 
räddningsverksamhet 

Målsättningen i räddningslagen är att förbättra människornas säkerhet och att minska på olyckorna. Mål-
sättningen med lagen är också, att då en olycka hotar eller har skett skall människor räddas, vitala funktio-
ner tryggas och följderna av olyckan skall begränsas på ett effektivt sätt. Inom verksamheten förbereder 
man sig också olika störningar och inför undantagsförhållanden. 

För att förebygga olyckor och för att upprätthålla säkerheten samarbetar räddningsväsendet med de övriga 
myndigheterna samt med samfund och personer som verkar på området. 
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Inrikesministeriet leder och övervakar räddningsväsendet. Det regionala räddningsväsendet ansvarar för 
räddningsverksamheten på området utgående från servicenivåbeslutet, som baserar sig på den gjorda 
riskanalysen för området. Räddningsverkets uppgift är att ta hand om räddningsverksamheten och övriga 
uppgifter på sitt område i enlighet med stadgandena i räddningslagen. 

Det regionala räddningsväsendet kan som hjälp vid räddningsverksamheten använda frivilliga brandkårer, 
anstaltbrandkårer, industribrandkårer, militärbrandkårer (avtalsbrandkårer) eller andra samfund som 
fungerar inom räddningsbranschen enligt vad man kommer överens om. Det finns olika typer av avtals-
brandkårer (beredskapsbrandkår, kompletteringsbrandkår, stödbrandkår, annan brandkår) som har gjort 
avtal med räddningsverket i enlighet med sin beredskapsnivå. I Finland finns ca 700 avtalsbrandkårer som 
består av FBK avtalskårer, avtalsbrandkårer med personliga avtal (arbetsavtal) och arbetsplatsbrandkårer 
som gjort ett avtal. Industri- och anstaltbrandkårernas uppgift är oftast att koncentrera sig på de egna och 
avtalsparternas risker i industrianläggningarna samt det förebyggande arbetet i denna miljön, men dessa 
brandkårer kan också ha gjort ett räddningsavtal med områdets räddningsverk. 

Avtalsbrandkårernas uppdrag varierar enligt verksamhetsområdet och sammansättning av brandkårens 
operativa grupp. Avtalsbrandkårerna utför i allmänhet alla typer av larmuppdrag inom räddningsväsendet. 
Dessutom utför ca 400 avtalsbrandkårer första insats uppdrag. Den första insats verksamhet som utförs av 
avtalsbrandkårerna, som en del av akutvården, har på många områden blivit en viktig del av akutvårds-
tjänsterna. Förutom larmuppdrag deltar avtalsbrandkårerna också i säkerhetsupplysningsverksamheten. Ca 
4 000 personer i huvudsyssla samt 13 400 avtalsbrandkårister deltar i den operativa verksamheten. Avtals-
brandkårerna deltar i ca 60 % av de årliga larmuppdragen som räddningsväsendet utför. Avtalsbrand-
kårernas uppdrag och den avtalsgilla starttiden varierar från brandkår till brandkår. 

I ett glest bebyggt land som Finland är det oumbärligt att använda sig av avtalsbrandkårer och personal i 
bisyssla för att kunna arrangera ett effektivt räddningsväsende. Avtalsbrandkårerna sköter den första star-
ten på ett område som motsvarar ca 90 % av landets totala area. På resten av området stöder avtalsbrand-
kårerna heltidsbrandkåren eller fungerar självständigt vid uppdrag som sker samtidigt. Avtalsbrandkårerna 
är en central resurs med vars hjälp man kan trygga räddningsväsendets tjänster jämlikt i hela landet. Den 
frivilliga personalen och personalen i bisyssla utgör också en viktig del av räddningsverkets personal vid 
undantagsförhållanden. 

1.2 Bakgrunden till arbetet med avtalspersonalens utbildningssystem 

Räddningsinstitutet har byggt upp utbildningssystemet så, att det svarar på de centrala kunskapsmålsätt-
ningarna för avtalspersonalen. De centrala utbildningshelheterna har samlats till delar i utbildningsystemet 
som gäller räddningsverksamheten, såväl för manskaps-, underbefäls- som befälsnivån; detta möjliggör en 
enhetlig nivå på kunnandet inom räddningsverksamheten för de huvudsakliga uppdragen inom verksam-
heten. Utbildningssystemets kurser och kursernas innehåll ger en möjlighet att också beakta de regionala 
skillnaderna inom räddningsväsendet även för avtalspersonalens del. Utbildarutbildningen, dvs. utbildnin-
gen av ansvarsutbildare, stärker det pedagogiska och didaktiska kunnandet och tryggar på så sätt elevernas 
inlärning och att man uppnår målsättningarna vad som gäller räddningsverksamheten inom utbildnings-
systemet. Genom att utbilda ansvarsutbildare strävar man också till att garantera kvaliteten på utbildningen 
oberoende av var i Finland man håller kurser i räddningsverksamhet i fortsättningen. 

Utbildningssystemet för avtalspersonalen bildar en naturlig kontinuitet både horisontellt och vertikalt. Man 
inleder utbildningen på manskapsnivå där det är möjligt, beroende på områdets behov, att utbilda sig för 
olika uppdrag. Den vertikala karriärstegen kan skarvas i via underbefälsutbildningen till utbildning för avtals-
brandkårernas befäl. 
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Läroplanerna görs upp och godkänns samtidigt med de övriga läroplanerna på Räddningsinstitutet. På detta 
sätt säkerställer man att målsättning för utbildningen på Räddningsinstitutets timundervisning och avtals-
personalens utbildning är synkroniserade med varandra och att båda utbildningar utvecklas samtidigt så de 
svarar mot verksamhetens behov. Speciellt beaktas skärskådande av grunderna för utbildningshelheten 
(kunskapsbehov och målsättningar för de olika kunskapsnivåerna som kan härledas från behoven, pedago-
giska lösningar osv.) när man gör upp läroplanerna. Läroplanen utvecklas kontinuerligt. I läroplanen för 
avtalspersonalen beskriver man tydligare än tidigare och på ett mera systematiskt och gemensamt sätt de 
olika kursernas kunskapsmål. Beskrivningarna för de olika utbildningsavsnitten skrivs så, att man kan 
använda nya utförande och göra andra nödvändiga förändringar inom avsnittet utan att man behöver göra 
förändringar i den godkända läroplanen gällande just det avsnittet. Dessutom betonas mera än tidigare 
integrering av olika ämneshelheter samt integrering och kontinuitet mellan olika kurser vid planerings-
processen gällande läroplanen.  

1.3 Lagstiftningen bakom Räddningsinstitutets läroplan för avtals-
personal 

I Räddningslagens (379/2011) § 2 stadgas följande: 

I denna lag avses med 

1) räddningsväsende ett uppgiftsområde som består av förebyggande av eldsvådor och andra olyckor samt 
av räddningsverksamhet; 

2) räddningsverksamhet brådskande uppgifter som syftar till att rädda och skydda människor, egendom 
och miljön när en olycka är överhängande eller inträffar samt till att begränsa de skador som olyckan orsakar 
och lindra följderna av olyckan; 

5) avtalsbrandkår frivillig brandkår, anstaltsbrandkår, industribrandkår eller militärbrandkår som hör till 
räddningsväsendets system och som har slutit ett avtal med räddningsverket om utförande av uppgifter 
som hör till räddningsverksamheten. 

Enligt Räddningslagens § 56 skall räddningsverket se till, att dess personal i bisyssla och personalen hos en 
avtalsbrandkår och andra sammanslutningar som ingått avtal har sådan utbildning som avses i 57 § 2 mom. 

I Räddningslagens § 57 stadgas, att av personer i bisyssla och de personer som hör till avtalsbrandkårer 
eller till andra sammanslutningar som deltar i räddningsverksamhet och som ingått avtal krävs utbildning i 
enlighet med Räddningsinstitutets läroplan för deltagande i räddningsverksamheten. 

Närmare bestämmelser om de examina och den utbildning som avses i 1 och 2 mom. får utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

 

I Statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) § 7 slår man fast att: 

Behörighet för personal i bisyssla och avtalsbrandkårers personal som deltar i räddningsverksamhet som 
avses i 57 § 2 mom. i räddningslagen samt personer som hör till avtalsbrandkårer krävs det att: 

1) den som deltar i släcknings- och räddningsarbetet har genomgått minst en sådan kurs i släckningsarbete 
som följer en av Räddningsinstitutet fastställd läroplan, 



  6 / 13 

2) den som hör till befäl och underbefäl och som deltar i släcknings- och räddningsarbetet har genomgått 
minst kursen för enhetschefer som följer en av Räddningsinstitutet fastställd läroplan eller har avlagt 
yrkesexamen för räddningsbranschen, 

3) den som är brandkårschef, vid en sådan läroanstalt som avses i 55 § i räddningslagen, har genomgått 
minst kursen för avtalsbrandkårschefer eller grundkursen för industribrandchefer i bisyssla eller har avlagt 
en sådan examen som avses i 6 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i denna förordning. 

Av personer som deltar i räddningsdykningsuppdrag krävs det dessutom att de har genomgått en kurs som 
följer en av Räddningsinstitutet fastställd läroplan och som krävs för uppgiften. 

1.3.1 Studier i enlighet med Räddningsinstitutets läroplan 

I räddningslagens § 57 konstaterar man, att av personer i bisyssla och de personer som hör till avtalsbrand-
kårer eller till andra sammanslutningar som ingått avtal krävs utbildning i enlighet med Räddningsinstitutets 
läroplan för deltagande i räddningsverksamheten. 

I statsrådets förordning om räddningsverksamhet (§ 7 mom. 1) avsedd kurs i släckningsarbete, förverkligas 
följande studier som följer Räddningsinstitutet fastställda läroplan: Grundkurs i räddningsverksamhet. 

I statsrådets förordning om räddningsverksamhet (§ 7 mom. 2) avsedd kurs för enhetschefer, förverkligas 
följande studier som följer Räddningsinstitutet fastställda läroplan: Gruppchefskurs.  

1.4 Övergångsperiod 

Ansvaret för avtalspersonalens utbildningssystem övergick till Räddningsinstitutet 1.1.2019. Räddnings-
institutet har med Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) kommit överens om arrange-
mangen under övergångsperioden 2019-2022. Under övergångsperioden går man framåt med den nya läro-
planens utbildningshelheter delvis parallellt med den gamla läroplanen. För utbildningen av avtalspersonal 
tillämpas den av Räddningsinstitutet godkända läroplanen (PeO Dno/2013/954) och material som gjorts av 
SPEK tills dess att det material som Räddningsinstitutet producerar färdigställs samt tills utbildningen för 
varje kurs blir färdig. De av SPEK utbildade kursledarna har rätt att fungera som ansvarsutbildare när de 
anmält sig till Räddningsinstitutets utbildarregister över ansvarsutbildare. Kursledarna skall utföra utbild-
ningen för ansvarsutbildare till slutet av 2020. 

SPEK upprätthåller kursmaterialet och utbildningsportalen tills kursmaterialet som Räddningsinstitutet är 
färdigt och tills utbildningen för de olika kurserna är färdig. Räddningsinstitutets kursmaterial skall tas i bruk 
senast året efter det att materialet färdigställts. 

1.5 Responssystemet 

Räddningsinstitutet använder ett systematiskt responssystem för att man med utbildningssystemet för 
avtalspersonalen skall kunna svara mot det kunskapsmålsättningar som uppstår pga. de regionala kun-
skapsbehoven, samt för att kunna säkerställa en kvalitativt jämn och högklassig utbildning oberoende av 
ort och utbildare. 
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Räddningsinstitutet samlar in respons direkt via Webropool-systemet över den utbildning det själv arrange-
rar. Till denna del hör utbildningshelheterna för ansvarsutbildarna samt för befälsutbildningen. Responsen 
hanteras i enlighet med Räddningsinstitutets processer. 

Räddningsinstitutet samlar i respons om ansvarsutbildarnas utbildningsverksamhet direkt via Moodle-om-
givningen som utbildarna har tillgång till. Ansvarsutbildarna väntas analysera den respons de fått från 
eleverna och utveckla sin egen verksamhet utgående från denna respons. Räddningsinstitutet behandlar 
regelbundet varje ansvarsutbildares respons. Räddningsinstitutet samlar också regelbunden respons över 
ansvarsutbildarnas verksamhet från de instanser som ordnar utbildningen. Responsen hanteras i enlighet 
med Räddningsinstitutets processer. Responsen kan ha inverkan på för hur lång tid ansvarsutbildarens 
licens är i kraft. 

Som hjälp för att utveckla läroplanen, planerna för genomförandet samt kursmaterialet som finns i Moodle-
plattformen används responsen som fås in både av eleverna och ansvarsutbildarna. 
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2. Utbildningssystemet för avtalspersonal som 
deltar i räddningsverksamhet 

2.1 Den pedagogiska tanken bakom utbildningssystemet 

Vid förändringar i inlärningsmiljön är det fråga om förändringar i samhället, utvecklingen inom synen på 
utbildning och förändringar inom didaktiken som betonar ett problemlösande, undersökande lärande som 
görs utifrån elevens behov, social växelverkan, inlärning genom samarbete och individuellt arbete samt att 
inlärningen flyttar sig eller skapar nätverk även utanför ett klassiskt klassrum. Förutom den fysiska dimen-
sionen hör även en social, teknisk, lokal och didaktisk dimension till inlärningsomgivningen, samt även en 
kulturell dimension i ett mångkulturellt samhälle (Mannien, osv. 2007) 

Man kan granska och förklara inlärningen ur olika teoretiska synvinklar. Det finns rikligt av på detta sätt 
framtagna inlärningsteorier och man kan klassificera dessa på många olika sätt. Följande tabell över de mest 
centrala teorierna är från en publikation gjord av Lindblom-Ylänne och Nevi (2003). Utgående från de olika 
inlärningsteserna bildar läraren och eleven en egen personlig uppfattning om vad inlärning är. 

 Delning av 
kunskap 

Delning av 
strukturerad 
kunskap 

Växelverkan 
mellan lärare 
och elev 

Att förstå, hjälpa 
och stöda 

Begreppsmässig 
förändring 

Inlärningstes Behaviorism Kognitiv 
åskådning 

Humanism Konstruktivism Socio 
konstruktivism 

Lärarens roll förbereder och 
fördelar kunska-
pen 

strukturerar infor-
mationen och för-
medlar den 

handledare och 
tränare 

facilitator och 
hjälpare 

förändringsagent 
och initiativtagare 
till utveckling, 
föregångare 

Undervisning förmedling av 
kunskap 

väcka kunskaps- 
kontroverser och 
skapa en struktu-
rerad framställ-
ning som logiskt 
stöder inlärnings-
processen 

växelverkande, 
diskuterande 
process 

processmässig 
undervisning vars 
målsättning är att 
stöda eleverna 

utvecklande, väg-
ledande och ut-
bildning som leder 
till utvecklande av 
närmiljön 

Elevens roll passiv mottagare mottagare, aktiv 
och experimen-
terande 

deltagare eleven ansvarar 
själv för sin inlär-
ning 

eleven deltar i den 
gemensamma in-
lärningsprocessen 
och svarar även 
för de andras in-
lärning 

Innehåll fastslaget på för-
hand i läroplanen 

läraren organise-
rar och strukture-
rar innehållet i 
läroplanen inför 
utbildningen 

läraren söker upp 
och väljer innehåll 
utgående från sin 
egen sakkunskap 

slås fast och god-
känns av läraren 
och eleven till-
sammans 

slås fast och ska-
pas av eleven 
själv, innehållet 
förändras  

Kunskap kunskapen finns 
hos läraren, kun-
skapen övergår till 
eleven 

kunskapen finns 
hos läraren, ele-
ven får kunskapen 
genom att komma 
underfund om och 
genom att tillämpa 

kunskapen finns 
hos läraren, ele-
ven hittar den 

eleven bygger 
själv upp sin kun-
skap 

kunskap som 
konstrueras 
socialt tillsam-
mans med andra 
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Baserande sig på Räddningsinstitutets strategiska linjedragning ser Räddningsinstitutet att inlärningen 
bygger på det sociokonstruktiva inlärnings begreppet, där inlärningen är ett socialt och kulturellt fenomen. 
Kunskap och kunnande bygger via erfarenheter på det man tidigare lärt sig genom en social växelverkan. 
Eleven är en aktiv och ansvarstagande aktör och inlärningen är inriktad på målet och målsättningarna, in-
lärningen sker samhälleligt och kopplat till yrkesmässiga kontexter. Förutom de teoretiska kunskaperna lär 
man sig genom att göra saker så, att eleven kan tillämpa det han lärt sig i yrkesmässiga arbetsuppdrag. 
Förmågan till ett livslångt lärande är en central del i ett kontinuerligt föränderligt arbetsliv och samhälle. 

Inlärningen ses också som konnektivistisk (Siemens, 2004) inom Räddningsinstitutet, där man utnyttjar tek-
nologi vid inlärningen via olika digitala omgivningar och inlärningen innebär, att man skapar kopplingar och 
kontakter via den information man fått via olika informationskällor och nätverk. För företrädare av den s.k. 
digitala generationen är de naturligaste kanalerna för inlärning långt digitala. Elevens egna kunskapslager, 
kunskaper, värden och inställning utnyttjas. Man söker information, bygger upp och delar denna ensam och 
tillsamman genom att utnyttja mobil audiovisuell kommunikation, ljud, bilder och sociala media. Inlärnin-
gen är aktiv, funktionell och gruppcentrerad och informationen uppdateras kontinuerligt. 

Intresse är ett nyckelord för inlärningen och detta stöds av de nya teknologierna och digitaliseringen och 
de redskap som detta för med sig. På samma sätt hjälper den nya praxisen, som baserar sig på företeelse-
pedagogik, eleverna att ta redan förekommande intresseobjekt som en del av verksamheten och som kan 
stödas med hjälp av den nya teknologin. På samma gång kan de mera flexibla utbildningsutrymmena ge 
möjlighet till nya verksamhetsformer och pedagogiska praxis med vars hjälp man kan hjälpa eleven att ut-
veckla sin egen funktionalitet och ägande gentemot sin inlärning och sin verksamhet. På detta vis styr, följer 
upp och verkar läraren som en sakkunnig. En bra pedagogik är den centrala punkten medan utrustningen 
och elevernas samfundsmässiga verksamhet fungerar som en möjlighet för den förstående eleven (Lonka, 
2015). 

Målsättningen för 
inlärningen 

Utbildningsmässiga 
handlingar 

Studieverksamhet Omgivningens roll 

Att samla in information Att erbjuda information Läsa, lyssna, iaktta, göra, 
uppleva 

Inspirerande, erbjuder infor-
mation, autentisk eller simu-
lerad omgivning 

Att komma ihåg Kontroll Repetera, minnas, upprepa Omgivning och utrustning 
som möjliggör repetition och 
växelverkan 

Att förstå Styrning av processerna Försöka, processera, fråga 
ut, diskutera, reflektera 

Försöksomgivning som möj-
liggör repetition och växel-
verkan (människor, ämnen 
man skall lära sig) 

Att tillämpa Övning Utföra, tillämpa, öva Autentisk eller simulerad 
omgivning som möjliggör 
tillämpning och utförande av 
det man lärt sig 

Lära ut, studier och att lära sig (Opettaminen, opiskelu ja oppiminen, Manninen et. al, 2007). 

 

De förändringar som skett inom didaktiken betonar eleven i centrum, problemcentrering samt samarbete 
och samfundsbetonade studier med social växelverkan. Den centrala punkten vid inlärning är nuförtiden 
en roll som handledare istället för att dela ut kunskap, men rollen kan växla beroende på vilka verksam-
hetsmodeller läraren använder. 

Elevens självstyrning och att lära sig att lära sig är den centrala punkten i inlärningskulturen. Toivola (2015) 
konstaterar, att elevens självstyrning stöds av självutvärderingar och att konkretisera den målsatta inlärnin-



  10 / 13 

gen. Förändringen inom inlärningskulturen är en fråga om hur teknologin, digitaliseringen och elevens 
kunskapspotential kan utnyttjas och på så sätt motivera eleven att lära sig. Praxis som befrämjar inlärningen 
kan eleverna i grupp dra nytta av innan den praktiska utbildningen och/eller efter denna då eleven analy-
serar sin egen verksamhet i nätet. Övningar är praktiks utbildning som är bunden till tid och plats då man 
eftersträvar till att imitera så verksamhetstrogna situationer som möjligt. Det kunskapsmässiga kunnandet 
utmäts i arbetsmoment som kräver färdigheter. Oftast utförs arbetet i par eller i en grupp vilket också 
kräver goda sociala egenskaper. Med hjälp av övningar strävar man till att speciellt förstärka inlärningen av 
de praktiska färdigheterna i olika sociala konstruktioner (individ, par, grupp). 

2.2 Utbildningssystemet för avtalspersonalen 

Räddningsinstitutets läroplan gällande utbildningssystemet för avtalspersonalen består av följande utbild-
ningshelheter: 

Utbildning av ansvarsutbildare 

• Kurs för ansvarsutbildare 

Utbildning i räddningsverksamhet för avtalspersonalen 

Grundfärdigheter för avtalspersonalen 

• Grundkurs i räddningsverksamhet 

• Kurs i rökdykning 

Släcknings- och räddningsteknik för avtalspersonalen samt första hjälp och första insats 

• Kurs i räddningsverksamhet vid vägtrafikolyckor 

• Kurs i ytbärgning 

• Kurs i arbete på hög höjd 

• Kurs för stödfunktioner vid kemikalieolyckor 

• Kurs i kemikaliedykning 

• Kurs i oljebekämpning 

• Kurs i första hjälp 

• Kurs i första insats 

Underbefäls- och befälsutbildning för avtalspersonalen 

• Gruppchefskurs 

• Kurs för skadeplatsledare 

• Kurs för avtalsbrandkårernas chef (i fortsättningen befälskurs för avtalspersonal) 

• Grundkurs för industribrandchef i bisyssla 
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Bild 1. Utbildningssystemet för avtalspersonal som deltar i räddningsverksamhet. 
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2.2.1 Utbildningssystemet för avtalspersonalen, läroplan för 2019  

Räddningsinstitutets läroplan 2019 för utbildningen av avtalspersonal innehåller följande kurser: 

• Kurs för ansvarsutbildare 

• Grundkurs i räddningsverksamhet 

• Kurs i rökdykning 

• Gruppchefskurs 

• Kurs för avtalsbrandkårernas chef (i fortsättningen befälskurs för avtalspersonal) 

• Grundkurs för industribrandchef i bisyssla 

Under övergångstiden används läroplanen för Räddningsinstitutets utbildningssystem för avtalspersonal 
och läroplanen som gjorts av SPEK och som godkänts av Räddningsinstitutet parallellt med varandra (se 
punkt 1.4). 

2.2.2 Utbildningssystemet för avtalspersonalen, läroplan för 2020-2022 

Gällande läroplanen 2020-2022 för avtalspersonalens utbildningssystem tar Räddningsinstitutet ställning 
till följande kurser: 

• Kurs i räddningsverksamhet vid vägtrafikolyckor 

• Kurs i ytbärgning 

• Kurs i arbete på hög höjd 

• Kurs för stödfunktioner vid kemikalieolyckor 

• Kurs i kemikaliedykning 

• Kurs i oljebekämpning 

• Kurs i första hjälp 

• Kurs i första insats 

• Kurs för skadeplatsledare 

Under övergångstiden används läroplanen för Räddningsinstitutets utbildningssystem för avtalspersonal 
och läroplanen som gjorts av SPEK och som godkänts av Räddningsinstitutet parallellt med varandra (se 
punkt 1.4). 
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