Uddannelsen til
Intern sikkerhedsleder og -koordinator
for
Professional Rope Access Technicians® (PRAT®).
Baggrund for uddannelsen:
I mange virksomheder kan det være en fordel at man internt kan følge op på den daglige brug af
PRAT®-teknikker i virksomheden.
Arbejdet kræver konstant årvågenhed for at kunne udføres sikkert, og det er bl.a. af betydning, at man
etablerer et effektivt indrapporteringssystem af uheld og tæt-på-uheld i forbindelse med arbejdet.
Tilsvarende er det selvfølgelig væsentligt at få evalueret hændelserne med medarbejderne og om
nødvendigt at ændre rutiner, sikkerhedspraksis og arbejdsinstruktioner tilsvarende.
Derudover kan der f.eks. være brug for løbende at kunne vedligeholde og udskifte udstyr, ligesom der
kan være behov for at kunne efter- og videreuddanne de allerede uddannede PRAT®-medarbejdere
mv.

Formål med uddannelsen:
Formålet er at uddanne en godkendt intern sikkerhedsleder og -koordinator, der;
1. - løbende kan vedligeholde, vurdere og sikkerhedsgodkende den sikkerhedsudrustning - i
særdeleshed det alpine klatreudstyr-, der bruges i forbindelse med rebbaseret inspektions- og
reparationsarbejde i vindmøller (PRAT®).
2. - kan udarbejde kontrol-, udskiftnings- og vedligeholdelsesplaner for udrustningen
3. - kan gennemføre kontrol- og vedligeholdelse af udrustningen.
4. - løbende kan holde sig orienteret mht. både uheld og sikkerhedsteknisk udvikling på området,
ligesom han kender til relevant sikkerhedslitteratur og relevante sikkerhedsorganisationer mv.
5. - internt på virksomheden kan indsamle, behandle og evaluere uheld og tæt-på-uheld, opstået i
forbindelse med rebbaseret inspektions- og reparationsarbejde i vindmøller (PRAT®).
6. - med løbende mellemrum kan afholde interne sikkerhedsmøder med de allerede uddannede og
autoriserede Professional Rope Access Technicians® til arbejdet med inspektions- og
reparationsarbejde i vindmøller.
7. - kan udarbejde planer for den løbende vedligeholdelsesuddannelse.
8. - løbende kan afholde interne vedligeholdelsesuddannelser for de allerede uddannede og
autoriserede Professional Rope Access Technicians® på virksomheden.
9. - kan udabejde og revidere sikkerhedsrutiner og arbejdsbeskrivelser mv. i takt med ændrede
behov og krav til brugen af PRAT®-uddannelsen på virksomheden.

Baggrund:
Da arbejdet med PRAT® bl.a. bygger på brug af alpin klatreudrustning og dermed på flere hundrede
års erfaringer, er det afgørende for en intern sikkerhedsleder og -koordinator at have et godt
kendskab til og erfaring med brug af alpin klatreudrustning.
Fordelen er, at man sikkerhedsmæssigt trækker på erfaringer, udstyr, rutiner, teknikker,
uheldsrapporteringer og tests mv., der løbende bruges, afprøves, opdateres og justeres af klatrere og
klatreorganisationer over hele verden.

Uddannelsen:
Uddannelsen af intern sikkerhedsleder og -koordinator bygger på, at man i forvejen selv er uddannet
og autoriseret Professional Rope Access Technician®.
Uddannelsen indeholder ca. 10 egentlige kursusdage, afhængigt af, hvor arbejdsopgaverne skal
udføres. Kursusdagene adskilles af træningsperioder under vejledning.
uddannelsen indeholder desuden en lederuddannelse med autorisation i professionel brug af alpin
sikkerhedsudrustning.
Uddannelsen afsluttes med to dages eksamen med censor.
I tilfælde af, at eksaminerne bestås udstedes der certifikat.
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