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NYHEDSBREV MARTS 2016 
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som 

der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet, så er du meget velkommen 

til at kontakte Anja på post@bsik.dk 

 

Nyt logo på første køretøj 

 
 

Kort før påske blev første køretøj dekoreret med nyt logo. Pga. den anstrengte økonomi, så kommer der til 

at gå en rum tid, inden vi når hele vejen rundt på de 91 køretøjer, som står i udrykning. Egentlig var det 

planen, at vi skulle vente med udskiftning af logoer til køretøjerne skulle udskiftes, men vi har nu valgt at 

starte med et enkelt køretøj for at få klarhed over det antal timer, som medgår til fjernelse af gamle logoer 

og etablering af de nye. Herved får vi lettere ved at estimere den samlede omkostning. 

 

Implementering af dimensioneringen er i fuld gang 
Det sidste af de i alt 4 byråd vedtog den risikobaserede dimensionering for det nye fælleskommunale 

beredskab den 27. januar 2016. Implementeringen er startet umiddelbart derefter. Med virkning fra 1. 

februar er de 4 indsatsleder-områder reduceret til 2 områder. Indsatslederne er nu i næsten to måneder 

primært udgået fra enten Randers eller Grenå. Implementeringen har ikke givet anledning til problemer. 

 

 



 
 

”Holdleder som teknisk leder” har fungeret godt på Djursland igennem flere år. Men for Område Vest er det 

relativt nyt. I Randers har man i sidste dimensioneringsperiode haft 6 picks, som holdlederen varetog uden 

indsatslederens medvirken. I Favrskov har indsatslederen medvirket på alle picks. Det er pr. 1. marts 2016 

ændret, så holdlederne i alle tre områder nu selvstændigt varetager den tekniske ledelse på 16 picks uden 

indsatslederens medvirken. Erfaringerne fra denne ordnings første måned har været gode. Holdlederne er 

hurtigt fremme, laver hurtig vurdering og tilkalder indsatslederen, hvis der er brug for det. På de picks, hvor 

Indsatslederne stadig skal med – f.eks. bygningsbrand, melder indsatslederne om rigtig gode 

tilbagemeldinger fra holdlederne under fremkørsel.  

 

Med virkning fra 1. marts 2016 er der som følge af den nye dimensionering sket følgende materielmæssige 

justeringer: 

 Tankvognen i Hadsten er placeret permanent på station Ebeltoft og har fået ny vognradio. 

 Falck-tankvognen i Ebeltoft er sendt retur til Falck med tak for lån.  

 Tankvognen fra Knebel er placeret permanent på station Hadsten. 

 Sprøjten i Hammel får spil til kæderedning monteret efter påske. 

 Tankvogn 2 i Allingåbro er placeret permanent på station Knebel. 

 Der afsendes automatisk ekstra tankvogn på pick med gårdbrand til Allingåbros område. 

 Lifttender i Hammel er sat i drift på station Hadsten. 

 Tung frigørelse overføres fra Kolind til Grenå. 

 Tung frigørelse udfases fra Hadsten og kører fra station Randers fremover. 

 Slangetender, bådberedskab og trin-2-materiel på station Hadsten udfases. 

Med virkning fra 1. april 2016 starter udrulningen af bippere med tilbagesvar og tilpasning af vagthold, udkald 

mv. Vi informerer jer løbende stationsvis, når udrulningen rammer jeres område. Det kommer til at tage en 

lille måned mere før alt er på plads.  

 

Den samlede nye dimensionering forventes endeligt implementeret senest 1. maj 2016. 

 

Første møde i Arbejdsmiljøgruppen (AMG) er afholdt 
Det første møde i AMG blev afholdt den 10. marts 2016. Dagsorden og referat fra AMG-mødet er gjort 

tilgængeligt på C3 (som er vores nye intranet), hvor I alle får adgang i løbet af april måned.  

Som følge af MED-aftalen skal der blandt arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) vælges 1 AMR pr. område til 

MED-udvalget. For område Nord er Michael Torp, st. Grenå valgt. For område Syd er Peter Øster, st. Rønde, 

valgt. For område Vest er Jesper Rasmussen, st. Hadsten valgt. 

På AMG-mødet drøftede vi bl.a. opfølgningen fra APV2012, hvor handlingsplanen er fuldført. Du kan se status 

på APV2012 på intranettet under Forside/Find udvalg/Arbejdsmiljøgruppen. Det blev aftalt på AMG-mødet, 

at APV2016 rulles ud fra 1. september 2016. Der bliver lavet to forskellige spørgeskemaer til deltids- og 

fuldtidsansatte, så vi ikke besværer nogen med irrelevante spørgsmål. APV’en udfyldes elektronisk, når den 

tid kommer. 



 
 

PÅ AMG-mødet blev også den nye arbejdsmiljøpolitik, den nye rygepolitik og den nye alkoholpolitik drøftet. 

Alle tre politikker går nu videre til behandling i MED-udvalget, som mødes den 16. april 2016. 

Det blev besluttet, at vi indfører registrering af nær-ved-hændelser i Beredskab & Sikkerhed. Nær-ved-

hændelser er farlige situationer, som heldigvis ikke resulterer i at nogen kommer til skade, men som var 

nær ved at indtræffe. Registreringen skal bruges til at kortlægge behovet for at indføre eller ændre i vores 

sikkerhedsprocedurer. Muligheden for at registrere nær-ved-hændelser starter nu via intranettet og 

undervisning gennemføres ifm. udrulningen af den sikkerhedstræning, som kommer til efteråret 2016. 

Nedenfor kan du se, hvem der sidder i AMG: 

     
Formand for AMG 
Beredskabsdirektør 
Kasper Sønderdahl 

AMR for  
fuldtidsansatte 
Bruno Alexander 

AMR for Rønde 
 
Peter Øster 

AMR for Fjellerup 
 
Søren Aabenhus 

AMR for Hornslet 
 
Ole Nebel 

     

     

AMR for Grenå 
 
Michael Torp 

AMR for Ebeltoft 
 
Louis Aistrup 

AMR for Knebel 
 
Johnny Mikkelsen 

AMR for Hadsten 
 
Jesper Rasmussen 

AMR for Kolind 
 
Henrik Nebsbjerg 

     

Billede på vej 
 
 
 
 
 
 

Billede på vej    

AMR for Allingåbro 
 
Mikkel Schmidt 
 

AMR for Anholt 
 
Morten 
Abildstrøm 

   

 



 
 

Personalejusteringer i februar og marts 2016 
FRATRÅDTE 

Station Hadsten 

Brandmand John Kjær har valgt at opsige sin stilling som brandmand på station Hadsten. John takkes for sin 

indsats hos Favrskov Brandvæsen og hos Beredskab & Sikkerhed. 

Station Grenå 

Brandmand og holdleder Carsten Jensen har valgt at opsige sin stilling på station Grenå. Carsten har været 

hos os siden 1. januar 1990. Også Carsten takkes for sin mangeårige indsats hos Brand & Redning Djursland 

og hos Beredskab & Sikkerhed. 

I forbindelse med implementeringen af den nye dimensionering er normeringen på enkelte stationer og 

vagthold nedjusteret. Vi har derfor taget afsked med brandmand Lars John Petersen st. Grenå, brandmand 

Bruno Knudsen st. Allingåbro, brandmand Jesper Jensen st. Rønde og brandmand Anders Rasmussen st. 

Hadsten. De takkes alle for den flotte indsats igennem mange år hos såvel Brand og Redning Djursland, 

Favrskov Brandvæsen og hos Beredskab & Sikkerhed. 

 

NYANSATTE 

I administrationen er vi glade for at byde Linda Holst velkommen hos os i ulønnet virksomhedspraktik. Linda 

hjælper med implementering af nyt system til APV og udrulning af intranettet. Linda skal være hos os frem 

til sommerferien.  

 

Nye action cards indføres 
I løbet af de kommende måneder indfører vi en række action cards, som gælder i det samlede beredskab. Vi 

orienterer om nye action cards via dette nyhedsbrev. Du kan finde alle action cards på det nye intranet, hvor 

de er gjort nemt tilgængelige. Et udpluk af action cards bringes bagerst i de kommende nyhedsbreve. I denne 

måned er det action card for aktivering af kollegastøtte/RITS-beredskabet, som du finder bagerst. 

 

Trist nyhed 
Vores kollega Bjarne Vinther, chef for forebyggende afdeling i Østjyllands Brandvæsen og forhenværende 

beredskabschef i Skanderborg kommune er afgået ved døden. Bjarne blev kun 62 år. Beredskab & Sikkerhed 

deltog i begravelsen fra Skanderborg Slotskirke den 23. marts 2016. 

 

Kontaktoplysninger 

Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Kasper på: kaso@bsik.dk eller ring mellem 07-17 på 5116 7709. 

Ansatte i Beredskab & Sikkerhed med spørgsmål til driften skal primært trække på stationskoordinatorerne. 

Kan du ikke få svar på dit spørgsmål her, så er du velkommen til at trække på områdekoordinatoren: 

Område Vest: Niels Freudendahl: omrvest@bsik.dk        Område Nord: Steen Eilenberg: omrnord@bsik.dk 

Område Syd: Niels Henrik Nielsen: omrsyd@bsik.dk 

Falck-ansatte kontakter Bjarne Jørgensen på bjj@falck.dk hvis der er spørgsmål til driften. 

mailto:kaso@bsik.dk
mailto:omrvest@bsik.dk
mailto:bjj@falck.dk


 
 

Nyt action card: Aktivering af Kollegastøtte – RITS beredskab 
 

Nr. og titel 04 Aktivering af kollegastøtte / RITS-beredskab 
 

 

Udarbejdet 05.03.2016 

Revideret - 

Standardens formål Hændelse af operativ eller personlig karakter udløser behov for omsorg og støtte fra 
personer, som er uddannet til at håndtere psykologisk stress- og krisebearbejdning.  
 
RITS betyder Rekonstruktion og Interaktion af Traumatisk Stress og anvendes mange 
steder i Danmark, Norge, Sverige og Grønland. Metoden anvendes af såvel 
professionelle behandlere som personer i redningsberedskabet, forsvaret og 
erhvervslivet uden psykoterapeutisk baggrund. Metoden kan således anvendes både 
med og uden et terapeutisk sigte. Når metoden anvendes til kollegastøtte, er der ikke 
tale om terapi men om omsorg. Personalet i RITS-beredskabet er således 
førsteindsatsen og de er alle trænet til at vurdere, hvornår der er behov for at henvise 
til et egentligt behandlingstilbud. 

 

Standardens indhold RITS-beredskabet aktiveres 

 Når den enkelte medarbejder eller frivillige vurderer det relevant i forbindelse 
med sit virke for Beredskab & Sikkerhed. 

 Når ISL vurderer det relevant. 

 Når Holdleder vurderer det relevant. 

 Når en kollega vurderer det relevant. 

 Når beredskabsdirektøren vurderer det relevant. 

 Når andre myndigheder anmoder om det. 
 
REKO eller FALCK-vagtcentral aktiverer RITS-beredskabet via C3. 
RITS-beredskabet aktiverer psykolognetværk, hvis det vurderes relevant. 
 
RITS-beredskabet aktiveres direkte til et skadested eller til nærmeste egnede lokalitet. 
F.eks. den lokale brandstation. 
 
REKO eller FALCK-vagtcentral underretter Beredskabsdirektøren, når RITS-
beredskabet aktiveres. 
 
RITS-beredskabet i Beredskab & Sikkerhed udgøres af Jan Lindstrøm, Rasmus Borg, 
Maybritt Enggaard. 

 

Målgruppe Alle medarbejdere 

Referencer Xx 

Krydsreferencer Xx 

Henvisninger og 
bekendtgørelser 

Xx 

Godkendt af Kasper Sønderdahl 

Beredskabsdirektør 



 
 

 


