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Juni 2018: Information från Utbildningsgruppen
Verksamhetsplan 2018
Vid styrelsemöte SHK 2018-1 i april antogs utbildningsgruppens verksamhetsplan för
2018. Den planerade verksamheten 2018 är i huvudsak:
 Genomföra förändrad certifieringsutbildning för Sodahusoperatörer
 Uppdatera rekommendation E1 till att motsvarar kraven i AFS 2017:3, samt i
enlighet med beslutade förändringar.
 Genomföra uppdatering av Sodahuscertifikat i enlighet med beslut
 Följa upp och utvärdera
o Certifieringsutbildning Sodahus
o Uppdatering av certifikat Sodahus
o Säkerhet i Sodahus för Arbetsledare
o Säkerhetsseminarie för erfarna Sodahusoperatörer
o Certifieringsutbildning Kausticering
o Certifieringsutbildning Indunstning
Förändringar i rekommendation E1
Under 2018 kommer Rekommendation E1 att förändras i avsnitten som handlar om
grundutbildningen och Uppdatering av Certifikat
Grundutbildningen
Sodahuskommitténs styrelse har beslutat att certifieringsutbildningen för Sodahusoperatör
ska innehålla även alla moment och kunskapskrav som ställs i AFS 2017:3 för
pannoperatörer kategori 1. Detta innebär att den som går certifieringsutbildning
Sodahusoperatör under 2018 ska klara även det teoretiska kunskapskravet som ställs i AFS
2017:3. Detta kunskapstest måste erläggas hos något certifieringsorgan som är ackrediterat
av Swedac. I dagsläget finns inget ackrediterat certifieringsorgan för detta, men AV och
Swedac hoppas att det blir klart under 2018.
För att få in alla ämnen i certifieringsutbildningen förändras utbildningen från 3 etapper á 5
dagar till 4 etapper á 4 dagar. Detta beslutades redan i november 2017. Ett översiktsschema
över grundutbildningen:
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E1 kommer att uppdateras så den motsvarar hur utbildningen genomförs.
Uppdatering av Sodahuskommitténs Certifikat
Befintlig uppdatering av certifikat anger att certifikat skall uppdateras vart 7:e år genom att
ett web-baserat kunskapsprov genomförs. Kunskapsprovet skall genomföras under mars
månad och den som inte klarar godkänt har ett år på sig att erlägga nytt kunskapsprov, görs
inte det mister certifikatet sin giltighet efter 1 år. Om detta händer har man ytterligare ett år
på sig att avlägga godkänt prov och få tillbaka certifikatets giltighet, görs inte det måste
man gå om hela grundutbildningen och ta ett nytt certifikat.
Vid styrelsemöte SHK 2018-1 i april beslutade styrelsen om en förändring. Om någon
underlåter att genomföra kunskapsprov i mars för aktuellt år mister certifikatet sin giltighet
omedelbart. Efter detta har man då ett år på sig att avlägga godkänt prov och återfå sitt
certifikat, annars måste man gå om hela utbildningen. Denna förändring kommer att gälla
från 2019. Förändringen kommer att införas i E1 under 2018.
Tidplan för förändringar i rekommendation E1
Ett remissförslag för rekommendation E1 kommer att skickas ut under augusti 2018 och
beslutas på SHK 2018-3 i november.
/Björn Lundgren
Utbildningsgruppens sekreterare
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