Här hittar du tidigare EBR-meddelanden

Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

Dela

Tillfälliga direktiv för ESA-utbildningar- uppdatering
Vi har tidigare gått ut med nedan direktiv om att temporärt bedriva vissa utbildningar på
distans med anledning av Covid-19. Vi följer Folkmyndighetens rekommendationer och
har därför beslutat att förlänga perioden från 30 juni till och med den 30 september
2020.

Med anledning av Coronakrisen har vi på Energiföretagen temporärt ändrat våra riktlinjer för
att bedriva vissa ESA-utbildningar samt EBR Kabelförläggning på distans. Dessa gäller från
dagens datum till och med 30 juni 2020 (om inget annat meddelas).
Vi förstår att situationen innebär frågetecken och orosmoment för många. Du som
arbetsgivare och lärare har ett stort ansvar för att säkerställa rätt kunskaper och under
rådande omständigheter ställs kraven på kvalitetssäkring/godkännande av kompetens på sin
spets. Vi har i samråd med EBR HMS-utskottets arbetsgrupp för Elsäkerhetsanvisningar (ESA)
därför valt att tillfälligt rekommendera enligt nedan.

Utbildningar som kan genomföras på distans
• ESA Fackkunnig repetition
• ESA Industri & Installation repetition
• ESA Instruerad
• ESA Vattenvägar
• EBR Kabelförläggning
Webbutbildningarna kan fortfarande ersätta fysisk utbildning gällande ESA Fackkunnig
Repetition, ESA Instruerad och ESA Vattenvägar.
Ang. EBR Kabelförläggning är det viktigt med ett bra bildmaterial där man kan visa på olika
varianter av kablar (som tillfälligt kan ersätta praktiska övningar).

Krav vid distansutbildning
• Utbildningar ska delas upp i flera block om max tre (3) timmars undervisning i följd och
max två block om dagen inklusive en timmes paus/lunch.
• Läraren ska kunna se samtliga deltagare på skärmen samtidigt.
• Lärare och deltagare måste ha aktiverad video- och ljudupptagning.
• Alla deltagare ska ”checka in” och presentera sig.
• Deltagaren ska kunna visa upp att hen har erhållit rätt deltagarmaterial.
• Eventuellt kunskapsprov kan digitaliseras förutsatt att funktioner som obligatoriska svar,
flervalsfrågor (kryssboxar) och verifiering kan säkerställas. Deltagarna kan till exempel göra
provet ”live” på en annan enhet (som mobilen).
• Energiföretagen förbehåller sig rätten att kontakta deltagare i efterhand för utvärdering och
kvalitetskontroll.

Utbildningar som inte ska genomföras på distans
• ESA Fackkunnig grund
• ESA Industri & Installation
• ESA i praktiken
• ESA Röjning
Dessa utbildningar innehåller praktiska övningar och/eller har deltagare som är ovana vid
arbetsplatsen med de elektriska risker som kan uppstå. Det är därmed av största vikt att
deltagare kan ta till sig innehållet och leda eller bidra i elsäkerhetsarbetet efter avklarad
utbildning.
Utbildningarna är utformade utifrån att en lärare på plats leder utbildningen för att säkerställa

att eleverna tillgodogör sig rätt kompetenser. Vi ställer därför krav på att inte bedriva dessa
på distans.

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q
EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade
varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges
tillåtelse.
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