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Historik

Cockpit Resource Management Programmes sedan 1980-talet

– Efter analys av händelser, för att förhindra att det händer igen

Crew, Company, Cabin, Maintenance Resource Programmes

TRM –European Study Group 1994 (DFS; NATS, Skyguide)

EUROCONTROL Program 1997
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The Objectives of TRM

The objectives of TRM are to 

reduce or minimise the impact of 

teamwork related errors within

the ATM system.

TRM strives to develop positive

attitudes and behaviours towards

teamwork skills and human 

performance in Air Traffic 

Management.
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Historik

Cockpit Resource Management Programmes sedan 1980-talet

– Efter analys av händelser, för att förhindra att det händer igen

Crew, Company, Cabin, Maintenance Resource Programmes

TRM –European Study Group 1994 (DFS; NATS, Skyguide)

EUROCONTROL Program 1997

LFV 1999 - 2004, ALLA 
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Vad hände sen???
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Vad hände sen???
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Nuläge  /  Krav

Varför? EU Reg 340/2015, 
kompetenssäkringsprogram

Vem? Flygledare med operativ behörighet.

Vad? “Humanfaktorer” (stress, fatigue, TRM) 

När? Vart tredje år

Hur? E-learning (stress, fatigue), Övning (TRM)
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Hur jobbar vi?

Executive/Planner

Radio/telefon/system

 Instruktör/elev

Löser av varandra

Angränsande sektor

Andra i Op-rummet

Andra i organisationen

Grannar
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Hur gör vi TRM?

Arbetsledningens förslag på fokus

Övning, case, video

Debrief

Vad är problemet? Varför blev det så? Hur ska vi lösa problemet?

Kan något liknande inträffa när du arbetar?

Vad kan DU i så fall bidra med?
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Blind Spots, hur står det till med vår Situational Awareness?

Ett område där det uppkommer 
missförstånd på trafik som skiftas till 
Stockholm – varför?

”Hänsyn känd trafik” gäller inte generellt.

Extra tydlighet när systemreleaser används 
i samband med muntliga releaser och 
hänsyn ges för att undvika missförstånd.
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Bild på radarskärm i området
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Har 
Stockholms 
FL samma 
tanke/bild 
som jag?

Stockholms 
FL kanske 
precis har 

löst?

Hur uppfattas
utgråad etikett 

hos 
Stockholm?

Lämnar 
avgående FL 

verkligen över 
utgråad etikett 
som passerar 

gränsen?

Är jag lite väl 
frikostig när 
jag lämnar 

över trafiken?

 Är min 
tanke/bild  

samma  
som min 
kollegas?

Tar jag in 
vad jag ser 

på 
skärmen?

Är det vettigt 
att skifta just 

nu?

Vad vet 
jag som 
inte du 

vet?

Ska jag 
berätta 

det som är 
självklart?

Kan jag lita på 
systemet?

Situational
Awareness



Mika Virolainen, HF coordinator

TRM at Fintraffic



Another kind of approach to TRM training

• A whole refresher training ”round”, or course, was designed with

the primary objective of training HF/TRM, and secondary

objectives of meeting other (regulatory and local) requirements

1. OJTIs are involved from early on in planning and knowledgable about HF/TRM and 

facilitation

2. The whole two-day training is centered on HF/TRM 

3. The course is a hybrid of exercises in an STD, lessons and facilitations

4. Exercises are preceded and followed by facilitation sessions

5. Exercises are designed so that certain challenging team-work situations are very

likely to come up
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Strengths:

• Relatability of ATCOs is maximum as 

they were involved in creating the cases

• ATCOs are ”doers”; they mostly like to be

active and this way that is possible

• ATCOs can easily see the benefits of 

learning or changing their behaviour, as 

they will see it work in the next exercise

Weaknesses:

• More strictly timetabled  may limit

facilitation sessions

• Hard to measure the results

Opportunities:

• To make lessons-learnt more practical

already during the course

• To make ATCOs see that HF/TRM is not a 

separate issue, but a part of everyday life 

• Easier to make people see HF/TRM as a 

really practical thing, not only a theoretical

thing

• To lessen the stigma of HF as a soft skill

Threaths:

• If TRM methodology (facilitation) not followed

strictly, becoming ”just another simulator

training”

• Training not meeting the objectives, ie not

understanding the HF/TRM aspect of it

26.8.2022 21



Conclusions

• The ideology tried in three different refresher training groups with varying degrees of HF/TRM –

priority and TRM methodology brought in. The last of these three was designed with HF/TRM as the

primary aspect.

• The feedback has been good! ATCOs/FISOs enjoy the combination of doing and talking about doing

• At the same time their commitment to their own development has seemed to improve

26.8.2022 Esittäjän ja esityksen nimi  |  Julkisuus 22
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Alberto Rodriguez De 
la Flor

Head Systemic
Analysis, Human 
Performance
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Anne Isaac

Head Human 
Performance

External Safety
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Äntligen trafik!                Nu kör vi!!  
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Äntligen trafik!            Nu kör vi!!
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Har vi blivit 
ringrostiga?

Har vi rätt antal 
positioner öppna?

Har vi utrymme för toppar?

Driver vi upp 
ett för högt 

tempo?Är alla med??
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Äntligen trafik! Nu kör vi!!
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Hoppar vi över 
något steg i den 

”normala” 
konfliktsökningen?

Behöver vi påminna 
varandra om 

komplexa lösningar?

Har något ändrats?
Vad?

Behöver vi påminna 
om att jobba enkelt?

Använder vi 
samma 

metoder?

Finns det något 
jag inte vet??

Har vi fått 
nya vanor?

Hoppar vi över 
något steg i 

checklistan??
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The Objectives of TRM

The objectives of TRM are to 

reduce or minimise the impact of 

teamwork related errors within

the ATM system.

TRM strives to develop positive

attitudes and behaviours towards

teamwork skills and human 

performance in Air Traffic 

Management.


