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1. INLEDNING OCH AVGRÄSNINGAR 

Föreliggande dokument reglerar hur rekrytering till brandman heltid inom Uppsala 

Brandförsvar sker. Dokumentet är ett komplement till det övergripande styrdokumentet 

Riktlinjer för rekrytering. 

 

Dokumentet omfattar inte rekrytering av personal som anställs enligt RiB-avtalet. 

 

2. KOMPTENSNIVÅ  

2.1. Krav 

 SMO- utbildning, räddningsinsats eller tidigare brandman heltidsutbildning (15 veckor) 

 B-körkort för vikarier 

 C-körkort vid tillsvidare anställning 

 God fysik och simkunnighet 

 God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift 

2.2. Meriterande 

 Påbyggnadsutbildning inom yrket 

 Arbetslivserfarenhet 

 Sjukvårdsutbildning 

 Friskvårdsutbildning 

 Pedagogisk utbildning 

 Språkkunskaper  

 Praktisk yrkeskunskap 

2.3. Personlighet 

 Vilja att lära och utvecklas 

 Förmåga att möta människor i olika situationer 

 Initiativkraft  

 Förmåga att arbeta i grupp 

 

3. TESTER  

De som sökt tjänst ska uppvisa simintyg (guldbojen), samt godkänt gångbandstest enligt den 

åldersrelaterade nivå som anges i brandförsvarets Riktlinjer för fysisk träning, friskvård och 

hälsa. 

 

Övriga tester som ska genomföras är: 

o Löptest  

o Rodd 

o Arbetsrelaterad bana  

o Höjdtest  

o Klaustrofobitest    
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o Praktiskt prov (praktiskt handhavande) 

o Pedagogisk förmåga 

 

3.1. Löptest 

Löptestet är 3000 m långt. Testpersonerna startar gemensamt. Testledare ska stå utplacerade 

längst med banan för att kontrollera att deltagarna springer rätt väg och vara tillgängliga om 

skada eller sjukdom uppstår.  

  

Målnivå 

Har en tid som inte överstiger 13 minuter. 

 

3.2. Rodd 

Den testande ska på roddmaskin ro 500m under en viss tid.. 

 

Målnivå 

Klarar att ro 500m på max 1min 45sek.  

 

3.3. Arbetsrelaterad bana 

Arbetsrelaterad bana ska genomföras enligt beskrivningen i Riktlinjer för fysisk träning, 

friskvård och hälsa. 

 

En testledare kommer följa testpersonen runt för att påminna om och kontrollera de olika 

momenten som skall göras. Testledaren är även den person som tar tiden. Om testpersonen inte 

klarar av att utföra något av momenten så är det testledaren som avgör när man avbryter 

momentet och fortsätter banan. 

 

Kravnivå 

Bedömning om utförandet godkänns görs enligt Riktlinjer för fysisk träning, friskvård och 

hälsa. 

 

 

3.4. Höjdtest 

Till höjdtestet krävs det två stycken testledare. Testledare nr 1 står på marken och kontrollerar 

att testpersonen är rätt klädd och säkrad på ett korrekt sätt med toppsäkring.  

Testledare nr 2 står vid toppen och säkrar personen under klättringen på väg upp samt ner. Den 

testande skall vara klädd i larmställ samt vara säkrad med godkänd höghöjdsutrustning. 

 

Klättra upp i maskinstegen till en höjd av 25m och 65 graders lutning. Vid toppen förs en 

enklare dialog med testledare nr 2.  

 

Kravnivå 

Icke godkänd  Uppfyller inte kraven för godkänd nivå. 

Godkänd Klarar att klättra upp 25m och att föra en enklare dialog 

tillsammans med testledaren. 
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3.5. Klaustrofobitest 

Testet genomförs i bursystemet. 

 

Kravnivå 

Icke godkänd  Uppfyller ej kraven för Godkänd nivå. 

Godkänd  Klarar att ta sig genom bursystemet. 

 

3.6. Praktiskt prov 

Praktiska färdigheter under tidspress testas.  

 

Provet bedöms av medlem i rekryteringsgruppen. 

 

3.7. Pedagogisk förmåga 

Den pedagogiska förmågan testas genom att de sökande får uppdrag att hålla en kort praktisk 

demonstration av något yrkesrelaterat moment, till exempel släckning av brand i kläder.  

 

Provet bedöms av medlem i rekryteringsgruppen.  

 

4. BEDÖMNING OCH URVAL 

En samlad bedömning av kompetensnivå och tester görs. Vid värdering mellan de olika 

kriterierna bör personlig lämplighet och förmåga värderas högt. 

 


