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Vård- och landskapsreformens mål
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Vård- och landskapsreformens arbetsfördelning

19.11.2017

3

19.11.2017

4

Räddningsväsendets reform 2020
• 18 räddningsverk 1.1.2020
• Nationella ledning, planering, styrning, övervakning
och samordning stärks och förtydligas
• Räddnings- och civila myndigheternas roll i ledning
och samordning av kampen mot storskaliga hot
förtydligas
• Kostnadseffektivitet och karriärvägar utvecklas
• Projektet genomförs i samband med landskapsoch social- och hälsovårdsreformen
• Målet är att behålla möjlighet att producera
akutvårdstjänster enligt avtal med hälso- och
sjukvården
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Räddningsväsendets reform 2020 • Räddningstjänsten och primärvården ordnas i 18 landskap

• Ett landskap skall ordna räddningstjänsten och stå för
kostander på sitt område
• Ett landskap ska i sin egen verksamhet skilja åt ordnandet av
räddningsväsendet och produktionen av tjänster.
• För landskapets egen tjänsteproduktion svarar landskapets
affärsverk
• Landskapsbudgeten ska täckas via statsbudgeten.
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Anvisning för bedömning och utveckling av
räddningspersonalens funktionsförmåga
(INRIKESMINISTERIETS PUBLIKATION 6/2016)
•

Enligt 39 § i räddningslagen ska personer som hör till räddningsverks
och avtalsbrandkårers personal och som deltar i räddningsverksamhet
upprätthålla de grund-läggande färdigheter och den kondition som deras
uppgifter förutsätter.

•

Vid räddningsväsendet finns heltidsanställd personal och personal i
avtalsförhållande. Alla som arbetar vid räddningsväsendet har inte
identiska uppgifter. Det är möjligt att det också i samma
räddningsformation finns personer med olika fysiska funk-tionsförmågor.
Syftet med anvisningen är att bedömningen av den fysiska funktionsförmågan görs enligt samma metoder i hela landet.

•

Avsikten med denna anvisning är att närmare definiera bedömningen
och utvecklingen av den fysiska funktionsförmågan och hälsotillståndet.
Den bedömningsmetod som nämns i anvisningen ska tas i bruk inom tre
år efter att anvisningen getts.
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Definitioner
Räddningsväsendets uppgifter
kan indelas i fyra nivåer:
1. Krävande uppgifter
2. Grundläggande uppgifter
som förutsätter rökdykning
3. Grundläggande uppgifter
4. Räddningsväsendets övriga
uppgifter (ledning,
upplysning, rådgivning,
brandsyn och därmed
jämförbara uppgifter)
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Krävande uppgifter
• Avses sådana uppgifter som sannolikt drar
ut på tiden på grund av att det är svårt att
ta sig fram eller att lokalen är stor eller
komplex.
• Kännetecknas av att det utgående från
förhandsuppgifter och begärda
tilläggsuppgifter är svårt eller omöjligt att
uppfatta omgivningen och att det inte är
möjligt att göra avbrott i uppdraget.
• Krävande uppgifter är bl.a. de
rökdyknings-, kemikaliedyknings- eller
vattenräddningsuppgifter som uppfyller de
krav som nämns ovan samt
släckningsarbete som utförs med
tryckluftsandningsapparat på taket.
19.11.2017

Grundläggande uppgifter som förutsätter rökdykning
• Drar sannolikt inte ut på tiden
och lokalen där rökdykning
utförs kan uppfattas
utgående från
förhandsuppgifter och
begärda tilläggsuppgifter.
• Sådana situationer är bl.a.
eldsvådor i
bostadsbyggnader när det
brinner i en av lägenheterna
samt röjningsuppgifter. I
dessa uppgifter är det möjligt
att snabbt göra avbrott i eller
avbryta verksamheten.
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Grundläggande uppgifter
• Är det möjligt att använda
tryckluftsandningsapparat, men
även om användaren slutar
använda apparaten, utsätts han
eller hon inte för omedelbar
livsfara.
• Sådana uppgifter är bl.a.
släckningsuppgifter som inte
kräver rökdykning, såsom
uppgifter i samband med
trafikolyckor, räddning av
människor, miljökatastrofer och
stormolyckor.
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Räddningsväsendets övriga uppgifter
•

Avses uppgifter där
tryckluftsandningsapparat inte alls
behöver användas. Sådana uppgifter
är bl.a. att köra specialfordon,
rådgivnings- och upplysningsuppgifter,
brandsynsuppgifter, ledningsuppgifter
och ledningens stöduppgifter.

•

Den behövliga funktionsförmågan hos
personalen som deltar i
räddningsverksamhet bör bedömas utifrån
riskerna i omgivningen samt utgående från

vilka uppgifter varje brandkår i området har.
•

Det är möjligt att personalen på vissa
brandstationer förut-sätts kunna utföra
krävande uppgifter medan det på vissa
andra brandstationer inom samma
verksamhetsområde räcker att personalen
deltar i grundläggande uppgifter.
19.11.2017

Bedömning av hälsotillstånd
•

Hälsotillståndet hos den som deltar i räddningsverksamhet ska vara tillräckligt
gott i förhållande till de krav som arbetet ställer. Den som deltar i
räddningsverksamhet ska kunna klara av sina uppgifter utan att äventyra sin
egen eller andras hälsa eller arbetssäkerhet. Tillfälliga eller permanenta
störningar i hälsotillståndet kan utgöra hinder för räddningsverksamhet.

•

Hälsotillståndet hos den personal som deltar i räddningsverksamhet
kontrolleras vid en första undersökning och periodiska undersökningar. Den
första undersökningen görs innan man deltar i utbildning och det
rekommenderas att undersökningarna görs centraliserat i områdena.
Hälsoundersökningen vid den första undersökningen omfattar en intervju
utifrån förhandsuppgifter, en klinisk läkarundersökning och sådana
kompletterande undersökningar som läkaren anser vara nödvändiga.

•

Det rekommenderas att periodiska undersökningar görs med 1 - 3 års
mellanrum för personer under 40 år, med 1 - 2 års mellanrum för personer i
åldern 40 - 50 och årligen för personer över 50 år.

19.11.2017

Målgrupper och frekvens för bedömningen
• Den fysiska funktionsförmågan för de personer som utför krävande
uppgifter och grundläggande uppgifter som förutsätter rökdykning ska
bedömas regelbundet enligt de principer som nämns i anvisning.
• De personer som utför grundläggande uppgifter eller räddningsväsendets
övriga uppgifter uppmuntras att delta i bedömningen av den fysiska
funktionsförmågan men deltagandet grundar sig på frivillighet.
Grundläggande uppgifter eller räddningsväsendets övriga uppgifter kan
utföras om personens hälsotillstånd är tillräckligt gott för dem.
• Det rekommenderas att bedömningen av den fysiska förmågan för de
personer som utför krävande uppgifter och grundläggande uppgifter som
förutsätter rökdykning görs i samma takt som hälsoundersökningarna.
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FireFit-index
• Av den som deltar i räddningsverksamhet förutsätts förutom
tillräckligt hälsotillstånd också tillräcklig fysisk funktionsförmåga.
Den fysiska funktionsförmåga som arbetet kräver bedöms med
hjälp av FireFit-indexet.
• Det värde för FireFit-indexet som är oberoende av åldern och
som beskrivs nedan måste uppnås för att kunna utföra krävande
uppgifter eller grundläggande uppgifter som förutsätter
rökdykning.
• Målet är dock att brandmän med tjänsten som huvudsyssla för
varje test placerar sig minst i den enligt åldersgrupp fastställda
konditionsklassen 3 för att så länge som möjligt kunna utföra
grundläggande uppgifter som förutsätter rökdykning.
• De ålders-gruppsspecifika konditionsklasserna anges i FireFittestarens handbok.
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Bedömningsmetod för den fysiska
funktionsförmågan
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Tilläggsinformation
• Anvisning för bedömning och utveckling av
räddningspersonalens funktionsförmåga
– http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75318/An
visning%20for%20bedomning%20och%20utveckling.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y

• Pelastajien fyysisen toimintakyvyn arviointijärjestelmän
käytettävyys ja FireFit-indeksin kehittäminen : FireFithankkeen IV vaihe. Työterveyslaitos 2015
– http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129628/FireFitj%c3%a4rjestelm%c3%a4n%20k%c3%a4ytett%c3%a4vyys%20j
a%20FireFit-indeksi.pdf?sequence=1

• Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon!
– https://www.ttl.fi/kroppa-ja-nuppi-kuntoon/
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