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Arbetsrelaterade tester vid rekrytering av Brandman heltid.
Arbetsrelaterade tester vi rekrytering av heltidsbrandmän!
Detta dokument är framtaget i syfte att kvalitetssäkra de anställningstester som utförs i samband med
anställningar av heltidsbrandman eller anställning av vikarie som heltidsbrandman. Det ska säkerställa
att alla kandidater får samma förutsättningar och likvärdiga bedömningar. Den personal som bedömer
testerna ska i största möjliga mån vara samma personer vid alla testdagarna för att ytterligare
säkerställa den likvärdiga bedömningen.
Vidare ska det ge kandidaterna, att i förväg få, möjlighet att på bästa sätt kunna förbereda sig inför de
stundande testerna.
Varje rekryteringsprocess ska följa respektive gällande styrdokument som finns på RTMD:s intranät
Brandposten.

Rökdykartest i samband med rekrytering
Syftet är att testa lämpligheten som rökdykare.
Förutsättningar
Kandidaten rökdyker ensam i Myggbo. Värmen är cirka 55 grader och ingen slang används under
testet. Kandidaterna använder skoskydd för masken för att simulera rök. Bedömarna kan därmed följa
kandidaten under hela banan och göra en fullständig bedömning som dessutom blir kvalitativt likställd
för alla kandidater.
Testet ska ses som ett lämplighetstest för att utbildas till rökdykare på RTMD och inte ett rökdykartest.
Banan är anpassad till en ”lägstanivå” för att kunna upprätthålla kommendering som rökdykare 2 inom
RTMD. Den är även anpassad med hänsyn att underlätta mångfalden inom RTMD. Samma test
används för såväl sommarvikarier som tillsvidareanställningar. Vid behov kan nivån för bedömning
avpassas att bedöma om kandidaten kan upprätthålla kommendering som rökdykare 1.
Detaljer
Den bana som kandidaten ska söka i är liksidig om hen väljer höger eller vänster hand i vägg. Kravet
är att kandidaten ska hitta två dockor, en vuxen och ett barn. I banan finns ett antal mindre objekt
belägna på golvet som kandidaten ska hitta och memorera. Dessa är exempelvis:
•
•
•
•

Smalslangsrullar
Strålrör
Ficklampor
Brandposthuvud

Dessa objekt finns samtliga i par där den ena ligger på banans högra sida och den andra på vänstra
sidan.
Bedömningsnivå för rökdykare:
Maxtid: Så länge luftpaketet räcker.
Sökmönster: Testledaren gör en samlad bedömning av närsök, sökmönster, orientering, lugnt och
metodiskt arbete mm.
Begränsning för ej hittade objekt: Stora dockan ska alltid hittas. Lilla dockan ska hittas på andra
försöket och med viss hjälp.
Bedömningsnivån ska vara om kandidaten kan utbildas till rökdykare på RTMD med de förutsättningar
som ges vid det aktuella anställningstillfället.
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Arbetsrelaterad bana
Syftet är att testa förmågan till:
•

Initiativ

•

Förstå/utföra en instruktion

•

Arbetskapacitet (fysik)

•

Lösningsfokus

•

Handhavande av enklare verktyg

•

Stresshantering

•

Säkerhetstänk

•

Höjdfobi

Förutsättningar
Uppstart hinderbana. Hinderbanan genomförs i kallförråd stn 1100. Klädsel ska vara larmställ,
rökskydd, hjälm och säkringssele. Kandidaten får en muntlig och visuell genomgång av alla moment
samt information om tidtagning och om säkerhetsaspekten.
Delmoment 1
Uppvärmning: transport av slangväskor upp/ner i slangtorn.
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Delmoment 2
Losstagning av klämd person: problemlösning, handhavande av enklare verktyg, förmåga att ge
instruktion till medhjälpare samt säkerhet för drabbad och egen personal.

Delmoment 3
Transport av skadad: fysik, teknik samt att transportera docka på ca 20 m plan mark.

Delmoment 4
Klippning: teknik, styrka och säkerhet. Kandidaten ska klippa två bitar med hydraulsax i axelhöjd.
Momentet ska höjdanpassas för individen.
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Delmoment 5
Stege: hantering av stege, säkerhet och styrka. Kandidat och slangväskor ska över hinder.

Delmoment 6
Utskjuten stege: teknik, styrka, säkerhet och balans. Kandidaten ska resa utskjuten stege från
liggande till raka armar.

Delmoment 7
Passage under/över hinder med slangväskor: smidighet, styrka, balans och teknik.
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Delmoment 8
Räknetal: ett enklare matematiktal som ska memoreras och återges efter avslutad bana:
stresshantering.

Delmoment 9
Hissa slangväskor i torn: teknik, styrka och säkerhet. Kandidaten ska hissa upp väskor med arbetslina.

Avslutning
Genomgång där kandidaten får redogöra om något skulle kunna gjorts annorlunda. Fysisk status efter
genomförd bana. Ingen tid eller godkänt/underkänt meddelas till kandidaten.

Bedömningsnivå för hinderbana:
•

Samtliga moment ska genomföras för godkännande.

•

En maxtid på 20 min på genomförandet av hinderbanan för att bli godkänd (höjdprov = ingen
tidtagning).

•

Att ha kraft och teknik för att på ett säkert sätt resa stegen i stegmomentet på rakar armar.

•

Att ha kraft och teknik vid klippmomentet för att lösa uppgiften på ett säkert sätt.

•

Helhetsbedömning vid genomförandet på hinderbanan, med eller utan uppenbara avkall på
säkerheten för sig själv, materialen och omgivningen.

•

Samt i övrigt göra en bedömning. I det fall den samlade bedömningen leder till ett icke
godkännande skall detta dokumenteras.

Säkert sätt: Säkert för utföraren själv, materielen och omgivningen.
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Höjdtest
Höjdfobiskt test 20 – 25 meter. Klättra i stege (maskinstege), lösa en enklare uppgift under
stegklättringen, säkerhet samt förstå en instruktion.

Bedömningsnivå för höjdtest:
Testledaren gör en samlad bedömning av lämpligheten för arbete på hög höjd.

Simtest för sommarvikarier, etc.
Syftet är att testa kandidatens lämplighet som ytbärgare.
Förutsättningar
Testmomentet har utformats så att många kandidater ska kunna testas under en kort tid. Platsen är på
Lögarängsbadet och skall bokas i god tid innan. Moment under vatten skall utföras på den djupare
delen. Ingen dykare behövs vid denna variant av test.
Detaljer
1. Längdsim. 200 meter valfritt simsätt bröst eller crawl på tid. Maxtid 4:30 minuter.
2. Livräddning 25m, nerdykning för att hämta docka, 25 m hemsimning. Maxtid 1:50 minuter.
Bedömningsnivå för simtest:
Testledaren gör en samlad bedömning av lämpligheten som ytbärgare.

Dyktest för de som söker tjänst som dykare
Syftet är att testa kandidatens lämplighet som dykare.
Förutsättningar
Testmomentet har utformats så att en kandidat i taget kan testas. Platsen är på Lögarängsbadet och
skall bokas i god tid innan. Moment under vatten skall utföras på den djupare delen. En reservdykare
behövs vid denna variant av test.
Säkerhetsrutiner
•

Syrgas vid bassängen

•

Säkerhetsdykare på botten

•

Telefon för larmning

•

Genomgång av banan och UV-simteknik med testpersonen (hyperventilation förbjudet, max
25 meter UV-sim)
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Delmoment

Detaljer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Längdsim. 200 meter valfritt simsätt bröst eller crawl på tid
Simma igenom ett rör med ett cyklop på.
Livräddning 25m, nerdykning för att hämta docka, 25 m hemsimning.
Andas i en upp och nervänd hink som ligger i vattenytan
Med ett mörkt cyklop följa en lina från botten upp till ytan
Simma upp till max 25 m under vattnet
Hämta så många slangkopplingar som möjligt under 1,5 minut. En i taget får tas upp.

Bedömningsnivå för dyktest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maxtid uppsim 200m: Mellan 4 och 4,5 minut
Rör: Kandidaten genomför momentet på ett lugnt och kontrollerat sätt
Livräddningsmoment: Maxtid 1,50 minut.
Hink: Kandidaten genomför momentet på ett lugnt och kontrollerat sätt
Rep: Kandidaten genomför momentet på ett lugnt och kontrollerat sätt
UV-sim: Kandidaten genomför momentet på ett lugnt och kontrollerat sätt
Slangkopplingar: Kandidaten genomför momentet på ett lugnt och kontrollerat sätt samt
får upp minst 5 kopplingar.

Testledaren gör en samlad bedömning av lämpligheten som dykare.
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