
Sjö spora kerfið
Nýjar áherslur í stjórnun á vettvangi

Björgunarmiðstöðin á Selfssi 10. apríl 2019

10. apríl næstkomandi mun Brunavarnir Árnessýslu í samstarfi slökkviliðið í 
Bergen standa fyrir námskeiðinu „Sjö spora kerfið“ en það er unnið upp úr 

fræðum er byggja á kerfisbundinni stjórnun.

Kerfisbundin stjórnun

Tilgangur stjórnunar og aðgerðaáætlana á vettvangi er að útkoma aðgerða verði eins góð og mögulegt er 
fyrir þann sem fyrir óhappinu verður auk þess sem hugsun stjórnandans þarf að ná „sjö sporum“ lengra.

Eiginleikar okkar til að spegla viðbrögð/ákvarðanir okkar og nýta það með fræðslu og æfingum segir til um 
hversu mikið við þróumst og þroskumst sem stjórnendur.

Slökkviliðið í Bergen ásamt öðrum stórum slökkviliðum í Noregi fóru að skoða kennslubók og fræði sem 
sænskir samstarfsfélagar höfðu skrifað. Ástæða þess að Svíar fóru að endurskoða stjórnun sína á vettvangi 
var að þeim fannst að aðgerðir ættu að geta gengið betur og vera skilvirkari. Niðurstaðan var ný kennslubók. 
Eitt af því sem þar kemur nýtt fram er svo kallað syvtrinns modellet eða sjö spora kerfið.

Bókina eru Norðmenn nú búnir að þýða yfir á norsku og hafa tekið upp þessar stjórnunaraðferðir. Allir 
stjórnendur í Slökkviliðinu í Bergen fara í stjórnunarnám sem er byggt á bókinni, þar sem farið er fræðilega 
og verklega í nýja taktík og hugsun. Við höfum fengið tvo reynslubolta frá slökkviliðinu í Bergen til að koma 
og kynna sjö spora kerfið. Það eru þeir Hans Petter og Frank Åstveit. Þeir eru með samanlagða 64 ára 
reynslu úr slökkviliðum. Hans Petter var einn af þeim fyrstu í Noregi til að taka þessa menntun á sænsku og 
hvatti til þess að Norðmenn tækju þetta upp eftir Svíum.

Hans Petter Nilsen
Hans Petter er aðalvarðstjóri á aðalsökkvistöðinni 
í Bergen og hefur síðustu árin verið að sækja enn 
meiri menntun sem stjórnandi. Hans hefur 
starfað sem slökkviliðsmaður í 30 ár. 
Hans er björgunarkafari og það hefur verið hans 
sérhæfing innan slökkviliðsins í Bergen í fjölda 
ára. Eftir að hafa hætt að sinna köfuninni þá 
hefur hann verið í fararbroddi í að breyta 
stjórnunarstrúktúr innan slökkviliðsins í Bergen. 
Hans Petter hefur mikli reynslu í stórum sem 
smáum aðgerðum og væri eflaust hægt að skrifa 
ritsafn um stærstu aðgerðirnar sem hann hefur 
komið að.
Hann hefur sinnt kennslu hjá háskólanum í 
Bergen fyrir björgunarkafara.

Námskeiðsgjald er krónur 17.500. Hádegisverður og kaffi er innifalið í 
námskeiðsgjaldinu.

Þátttaka skráist á ba@babubabu.is fyrir 4.apríl.
Einungis eru 25 pláss á námskeiðið.

Þátttakendur eru hvattir til þess að koma með aðkomuáætlanir úr sínu 
samfélagi. Nánari upplýsingar veitir Haukur Grönli varaslökkviliðsstjóri BÁ  
haukur@babubabu.is

Frank Åstveit
Frank er einnig björgunarkafarai í 
slökkviliðinu í Bergen, hann hefur starfað 
sem slökkviliðsmaður í 34 ár. Núna er 
Frank aðalvarðstjóri á aðalsökkvistöðinni í 
Bergen. Hann heldur utan um reykköfun, 
slökkvibúnað og hefur verið að sérhæfa sig 
í farartækjum með aðra eldsneytisgjafa 
ásamt sólarsellum og 
rafmagnsmannvirkjum.  Hann eins og Hans 
Petter hefur gríðarlega reynslu í stórum 
sem minni aðgerðum.
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