
PRAT®-
AUTORISATIONSFORNYELSE

Autorisationen til Professional Rope Access Technician® (PRAT®) har en gyldighed på to år, regnet fra 
autorisationsdatoen. Derefter skal den fornys ved en PRAT®-autorisationsfornyelse.
Undladelse af at forny PRAT®-autorisation medfører, at man mister din autorisationen og derfor ikke 
længere kan arbejde med rope-access med henvisning til PRAT®-autorisationen.
 
PRAT®-autorisationsfornyelsen indebærer bl.a. en gennemgang og godkendelse af logbøger og 
hændelsesrapporter og en konkret vurdering af medarbejderens viden og sikringstekniske færdigheder 
samt rutine og afholdes af en PRAT®-assessor uden censor.
PRAT®-autorisationsfornyelsen er omverdenens, virksomhedens og ikke mindst medarbejderens og dennes 
families sikkerhed for, at de sikkerhedsmæssige færdigheder og den nødvendige rutine og sikkerhed fortsat 
er til stede, så det er forsvarligt at abejde som Professional Rope Access Technician®. også efter udløbet af 
to-års fristen for den egentlige PRAT®-autorisation.

For at forny og dermed opretholde sin PRAT®-autorisation kan du enten vælge:

A. - Halvårlige Trænings-, Vedligeholdeles- og Godkendelsessamlinger (TVG-møder).
- Den enkle autorisationsfornyelse, hvor du via halvårlige møder bl.a. får opdateret og vedligeholdt både 
din viden og dine færdigheder.
En god løsning, hvis du ikke dagligt er en del af et aktivt klatremiljø eller måske kun arbejder med en type 
Rope Access opgaver.
Samlet set kræver TVG-modellen lidt mere tid.
Til gengæld er den praktiske del af hver enkelt halvårlige autorisationsfornyelse ikke så omfattende, og du 
har sikkerhed for at følge med og blive opdateret, både mht. ny viden og færdigheder mv.

Du indgår i givet fald en to-årig aftale om fire halvårlige TVG-møder, der løbende forlænger PRAT®-
autorisationen med et halvt år ad gangen frem til næste TVG-møde.
Derefter aftales og fastlægges TVG-møderne for de kommende to år.
Hvert TVG-møde tager typisk 1-2 dage, afhængigt af antallet af deltagere.
TVG-møder indeholder:
- gennemgang af logbøger og hændelsesrapporter
- opdatering mht. sikkerhed, udstyr, uheld og ny viden mv., 
- erfaringsudveksling,
- træning af diverse Rope-Access-teknikker mv., som ikike benyttes så ofte i det daglige samt
- forenklet kontrol gennem trækning af én opgave (opsætning, udførsel og nødprocedure), der skal løses 
sikkert indenfor et rimeligt og begrænset tidsrum uden alvorlige sikkerhedsproblemer og med godt overblik,

Resultatet udtrykkes enten ved:

- GODKENDT: 
I tilfælde af, at logbog, hændelsesrapport og sikkerhedskontrolprøven godkendes, godkendes hele TVG-
mødet, og PRAT®-autorisationen bevarer sin gyldighed de følgende seks måneder.

- IKKE GODKENDT:
- i tilfælde af udeblivelse fra et TVG-møde uden forudgående aftale
- i tilfælde af alvorlig mangel på viden, evne til at forstå og tolke hændelser eller udtalt farlig 
sikkerhedsindstilling eller praksis, udtrykt især i sikkerhedskontrolopgaven (tab af mere end ét 
sikkerhedskryds, tab af mere end 20% af de opnåelige points eller væsentlig overskridelse af tidsgrænsen),
godkendes kontrolopgaven og dermed TVG-mødet for den pågældende medarbejder ikke.
PRAT®-autorisationen er dermed ikke længere gyldig.
I givet fald kan PRAT®-autorisationen kun fornyes, enten via  en helt ny PRAT®-autorisation eller via en 
almindelig 2-årig PRAT®-autorisationsfornyelse, der skal finde sted indenfor 2 år fra den egentlige PRAT®-
autorisationen eller maksimalt 6 måneder efter sidst godkendte PRAT®-autorisationsfornyelse / TVG-
møde.
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En aftalt dato for et TVG-møde kan selvfølgelig ændres efter aftale indenfor en 2 ugers periode på hver side 
af den oprindeligt fastsatte dato.
I tilfælde af, at man ønsker at træde ud af ordningen med TVG-møder, kan man gå tilbage i den 
almindelige 2-årige PRAT®-autorisationsfornyelsesordning på samme vilkår, som hvis man var udeblevet 
fra eller ikke havde fået godkendt et TVG-møde. 
I tilfælde af, at man igen ønsker at træde ind i aftalen om TVG-møder er dette selvfølgelig også muligt.
Det er i givet fald dog en forudsætning, at man ved indtrædelsen allerede har en gyldig PRAT®-
autorisation.

eller

B. - “Fuld” PRAT®-autorisationsfornyelse.
- En mere krævende autorisationsfornyelse, der normalt forudsætter, at du dagligt er i et varieret 
klatremiljø og dermed kan efterbehandle og handlingsrette dine hændelsesrapporter samt ikke mindst 
vedligeholde og udvikle din viden og dine færdigheder.
Autorisationsfornyelsen skal bestås mindst hvert andet år, første gang senest 2 år efter den egentlige 
PRAT®-autorisation.
PRAT®-autorisationsfornyelsen tager normalt  en dag og består af en gennemgang af logbog og 
hændelsesrapoorter samt af en udvalgseksamen med en række forskellige opgaver med tilhørende 
opsætninger, udførsler og nødprocedurer mv.
Resultatet af den 2-årige PRAT®-autorisationsfornyelsesordning udtrykkes enten ved:

- GODKENDT
Gyldigheden af PRAT®-autorisationen forlænges med yderligere to år fra fornyelsesdatoen.

- BETINGET GODKENDT
PRAT®-autorisationen er ikke længere gyldig.
Det vil imidlertid være muligt at færdiggøre autorisationsfornyelsen ved en delvis autorisationsfornyelse 
indenfor maksimalt 4 uger fra autorisationsfornyelsen ved at gå op igen og vise, at man nu mestrer det 
eller de maksimalt to konkrete sikkerhedsmæssige punkter, som ikke blev godkendt sidst.
I tilfælde af -og først når- denne færdiggørelse af autorisationsfornyelsen eventuelt godkendes, vil PRAT®-
autorisationen igen blive forlænget med yderligere to år fra fornyelsesdatoen.
Betinget godkendt er en vurdering, der kan gives, når eksaminanden på blot et enkelt punkt har vist 
konkrete sikkerhedsmæssige brister. 
Vurderingen kan ikke gives, hvis problemerne er knyttet til f.eks. manglende rutine eller erfaring.
Vurderingen kan ikke gives mere end en gang indenfor samme autorisationsperiode.

- IKKE GODKENDT
PRAT®-autorisationen er ikke længere gyldig.
Vurderingen gives, hvis eksaminanden på mindst to punkter har vist afgørende mangel på 
sikkerhedsforståelse, sikker praksis eller erfaring.
Det vil imidlertid være muligt at gå op til en ny autorisationsfornyelse i perioden frem til udløbet af to-års-
fristen for PRAT®-autorisationen eller imdenfor maksimalt 4 uger efter autorisationsfornyelsen.
Indenfor samme autorisationsperiode er der maksimalt mulighed for at gå op to gange til 
autorisationsfornyelse inkl. evt. færdiggørelse af en betinget godkendelse gennem delvis 
autorisationsfornyelse, der i givet fald tæller som en selvstændig autorisationsfornyelse.
Derefter er eneste mulighed for at generhverve PRAT®-autorisationen at gå op til en ny fuld PRAT®-
eksamen.

Uanset hvilken ordning, du vælger, skal du:
- aftale ordningen med et godkendt PRAT®-uddannelsescenter i god tid inden det første møde.
-  fremsende kopi af din logbog og din hændelsesrapport til den ansvarlige PRAT®-assessor senest 3 uger 
inden inden hver autorisationsfornyelse / hvert TVG-møde, da disse og de beskrevne hændelser samt 
vurderingen af disse indgår ved autorisationsfornyelsen.
- medbringe al nødvendig udrustning til at kunne udføre Rope-Access-opgaver samt tilhørende 
nødprocdurer på konstruktioner op til 20 meters højde ved selve autorisationsfornyelsen. 
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Klatre-Centeret
☎, DK: +45 - 56 95 12 21
☎, SV: +46 - (0*) 32 05 60 60
Fax: +46 - (0*) 32 05 60 30
Post: Kärralund, 511 95 Öxabäck, Sverige
Mail: post@klatrecenter.dk
Web: www.klatrecenter.dk
Kursuscenter: Kraklund, Krakvej 5, 3790 Hasle, DK

* benyttes kun ved opringning fra Sverige          


