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Sammanfattning

Projektet har utformat en ny struktur och uppdaterat innehåll och pedagogik för instruktörsutbildningen för utryckningsförare, samt genomfört en
repetitionskurs för instruktörer. Arbetet har bedrivits i nära samarbete mellan instruktörer från norra sjukvårdsregionen.

Bakgrund/Inledning

Det finns ett kontinuerligt behov av utbildning och vidareutbildning av
instruktörer i utryckningskörning. Fokus har traditionellt legat på
färdighetsträning i att manövrera fordonet men detta kan leda till övertro på
den egna förmågan och öka olycksrisken1. AKMC utvecklade 2012 en
insiktsbaserad utbildning där fokus flyttades till riskmedveten körning. Denna
prisbelönta utbildning har fungerat väl men efter 7 år fanns behov av en
uppdatering och kvalitetssäkring.
Vägverket2 har fastlagt de kompetensmål som utryckningsförare skall utbildas i
men inget sägs om utbildningsprocessen. Andra källor3, 4 rekommenderar dock
aktivt lärande och själv-reflektion som viktiga inslag i körutbildning.

Syfte

Att ta fram en uppdaterad och kvalitetssäkrad
instruktörsutbildning

Övergripande bild av utbildningsplan
Månad 1

Metod/Process

Deltagare från ambulanssjukvården i de fyra nordliga länen,
Umeå universitet och Skillster AB har genomfört workshops och
arbetsmöten för att trimma och kvalitetssäkra
utbildningsmaterialet och kursens struktur. Detta testades också
genom två dagars repetitionsutbildning där instruktörer norra
regionen deltog.

300 uppdrag / Månad 12

Grundutbildning

Certifieringsutbildning

Teori

Teori
•Föreläsning

Praktik
Inför grundutbildning
Test av instuderingsmaterial

• Körgård
• Stadskörning – adress
• Landsvägskörning

Vinterutbildning

Instuderingsmaterial
inför certifieringsutbildning

•Aktivt lärande

Examination
• Kunskapsprov
• Prio 1 körning

• Genomgång övning
• Riktad fordonsdynamik
• Sammanfattning

Resultat

Utbildningsmaterialet har trimmats och uppdaterats
Strukturen har gjorts tydligare och mer effektiv
En större del har lagts på e-learning vilket ger mer utrymme för diskussion och reflektion vid
undervisningstillfällena
Lärandeaktiviteter har tagits fram som exempel på sätt att stimulera diskussion och aktivt lärande
Undervisningen består av tre komponenter
Två dagar teori plus e-learning
Två dagar pedagogik (ca) plus e-learning
Två dagar praktisk utbildning i att undervisa och bedöma körning till adress och körgård
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