trafikinstruktörer / Utbildning

34 nyutbildade
trafikinstruktörer
Arton kursdeltagare från räddningstjänst och sex kvinnliga
och tio manliga kursdeltagare från ambulanssjukvården är
nu redo att utbilda sina kollegor till en säker utryckning
text: sven åsheden foto: privat

Vid två tillfällen, och under sammanlagt tio dagar, har trettiofyra
nya trafikinstruktörer utbildats och
examinerats i Gävle.

T

rafikinstruktörsutbildningen är populär och visar tydligt att utryckningskörning har hög utbildningsprioritet hos
många arbetsgivare runtom i landet.
Utbildningen utvecklas hela tiden och
nytt för i år är ett fördjupat samarbete
med VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och MSB, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.
huvudfokus är analys och reflektion
Kursansvarig Mikael Signon, med
över 30 års erfarenhet av utryckningskörning och ett tidigare projektledarskap på
Trafikverkets utbildningsenhet för utryckningsförare berättar.
– Detta är vårt sätt att driva på frågan
om en nationell licens för utryckningsförare i väntan på att myndigheterna ska ta
ett definitivt beslut likt Norges Code 160.
Se även artikel på sidorna
– Utryckningskörning är ett komplicerat samspel mellan övriga trafikanter
och utryckningsfordonet. Utryckningsförarens bedömningar, beteende och
inställning är avgörande för körresultatet.
Det handlar om att uppträda professionellt mot andra trafikanter.
– Klok och taktisk körning där individen bakom ratten ges verktyg för säker
utryckning är mitt och vårt huvudbudskap
till de blivande trafikinstruktörerna.
red mist - röd dimma
– En utryckningsförare har många intryck att hantera under ett uppdrag. Det
är inte helt ovanligt att en ny och kanske
stressad förare hamnar i en form av tunnelseende, när intrycken blir för många!
– För oss betyder "red mist" att rullgardinen går ner - vi ser inte trafikfarorna.
Vår förmåga att upptäcka faror är begränsat till 6-7 händelser per sekund.
– Begränsningen gör att vi helt enkelt
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Övre raden från vänster. Tomas Bergkvist, Räddningstjänsten/Hudiksvall. Stefan Wigren, Räddnings- tjän-

sten/Sundsvall. Jenti Hansson, Ambulansen/Falcks Stockholm. John Matitz, Räddningstjänsten/ Sundsvall.
Folke Renström, Ambulansen/Umeå. Christian Strand, Ambulansen AISAB/Solna. Robert Lundgren, Ambulansen Falcks/Stockholm. Daniel Björsson, Ambulansen AISAB/Stockholm. Stefan Rahm, Ambulansen/
Motala. Maja Bergman, Ambulansen/Södra Älvsborg. Per–Anders Ekvall, Räddningstjänsten/Hudiksvall,
Caroline Fors, Ambulansen AISAB/Stockholm.
Nedre raden från vänster: Kursansvarig Micke Signon. Jenny Hansson, Ambulansen/Åtvidaberg, Stefan
Ekman, Ambulansen AISAB/Stockholm. Jan Arnsäter, Ambulansen AISAB/Stockholm. Per Edén, Kursens
pedagog. Kristina Ringlöv, Ambulansen/Umeå, saknas på bilden.

måste förhålla oss till riktlinjer och en
trafikpolicy, något som tyvärr saknas
både hos räddningstjänst och ambulanssjukvård.
perspektiv på tidsvinst och arbetsmiljö
– Att köra mot rött ljus i hastigheter
över 20 km/h gör ingen tidsskillnad. Det
är hela uppdragstiden som är intressant ur
ett tidsvinst perpektiv. Vi får därför aldrig
ta onödiga risker under en utryckning,
säger Micke och fortsätter.
– Att kunna manövrera och ha kontroll
på sitt fordon i höga hastigheter är en nivå.
– En annan och högre nivå, som gynnar
trafiksäkerheten bättre, är att reflektera
kring utryckningsvägar, lokalkännedom,
tidsvinst- och trötthetsaspekter.

– Arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1.
– Som trafikinstruktör bör man vara
aktiv runt arbetsmiljöfrågorna, inte bara
under utbildningstiden, utan under hela
året. Då får vårt arbete större respekt och
vår roll blir meningsfull och stimulerande.
En nära kontakt med arbetsgivaren och att
informera kollegor på arbetsplatsträffar är
att rekommendera.
– Ett nytänkande är att individanpassa
utbildning och handledning då bakgrund
och förutsättningar är mycket skiftande.
För att få erfarenhet som utryckningsförare måste man få så många mil som möjligt
bakom ratten.
– Trafikinstruktören åker med vid skarpa larm och ger feedback och reflektion
www.s112.se

efter utryckningen. Instruktören har en
mycket pedagogisk roll och dess budskap
är mycket avgörande för trafiksäkerheten.
– Just pedagogik utgör en stor del av
instruktörsutbildningen, säger Micke.
beteenden och attityder
– Utbildningen ger kursdeltagarna många tankställare och vi ser tydliga resultat
på hur insiktsinriktad utbildning förändrar
beteenden och attityder i trafiken.
– Under höstens utbildning har Sonja
Forward från VTI föreläst om mänskliga
beteenden bakom ratten.
– Ulf Rydh från Trafikverket har i
mycket detaljera analysform berättat om
trafikolycker där personal från räddningstjänsten omkommit.
– Mattias Sjöström från MSB uppmärksammade kursdeltagarna på att det förekommer allt för många olyckor där räddningstjänst är inblandad.
– Den egna och andra trafikanters
säkerhet måste lyftas upp på agendan. Det
ska inte ska kosta liv för att rädda andras
liv, avslutar Mikael Signon.

Övre raden från vänster. Johan Zelion, Räddningstjänsten/Västerås. Sofia Ydrefalk, Ambulansen/Västerås.

Carmelo Lundblad, Räddningstjänsten/Västerås. Erik Kittlang Albinsson, Ambulansen/Örebro. Håkan
Andersson, Räddningstjänsten/Gävle. Carl–Henrik Olsson, Räddningstjänsten/Sandviken. Andreas Wickberg,
Räddningstjänsten/Uddevalla. Fredrik Sköld, Räddningstjänsten/Norrtälje. Tomas Johansson, Räddningstjänsten/Uddevalla. Jesper Danielsson, Räddningstjänsten/Linköping. Torbjörn Johansson, Räddningstjänsten/
Gävle. Kim Bringsén, Räddningstjänsten/Halmstad. Anders Palmgren, Räddningstjänsten/Öland.
Nedre raden från vänster: Andrers Henriksson, Ambulansen/Munkefors. Niklas Pettersson, Räddningstjänsten Attunda/Järfälla. Per Edén, Kursens pedagog. Håkan Andersson, Ambulansen/Göteborg. Kursansvarig Micke Signon. Anders Palmgren, Räddningstjänsten/Västervik. Filip Särland, Räddningstjänsten/Öland.

Succén rullar vidare!
Nilsson XC90 Ambulans rullar för fullt på vägarna i flera länder med hög säkerhet, framkomlighet och med
en arbetsmiljö speciellt utvecklad för att underlätta för både patient och sjukvårdare.
Bra sjukvård under säker transport!

www.nilsson.se

Följ oss

Kontakta oss gärna
0430-49050 | info@nilsson.se
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