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NYHEDSBREV april 2019 
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet redigeres af Majken Machon 

Aabenhus og det udkommer via intranettet så ofte, der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til 

indhold i nyhedsbrevet, så er du meget velkommen til at kontakte Anja eller Majken på post@bsik.dk  

 

Orientering fra Beredskabskommissionens formand, borgmester Nils Borring 

Som I allerede er informeret om, så tiltræder Kasper Sønderdahl jobbet som beredskabsdirektør for 

Østjyllands Brandvæsen den 1. maj 2019.  

 

Jeg vil gerne sige Kasper tak for de fire år, han har haft hos os og for de fine resultater, som er opnået sammen 

med alle jer ansatte, frivillige og med Beredskabskommissionen. Selve opgaven med at samle beredskaberne 

i kommunerne var udfordrende sammenholdt med de store besparelseskrav, men jeg synes, Kasper har 

løftet opgaven over al forventning. Jeg hilser også med tilfredshed, at Kasper har tilbudt at være os 

behjælpelig med at sikre kontinuitet i ledelsen frem til ansættelsen af en ny beredskabsdirektør i Beredskab 

& Sikkerhed. 

 

Jeg er meget glad for at kunne informere jer om, at områdekoordinator Niels Henrik Nielsen har sagt ja til at 

blive konstitueret som beredskabsdirektør frem til 1. august, hvor vi forventer, at den nye direktør tiltræder. 

Rekrutteringsprocessen sættes i gang i den kommende uge. 

 

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Niels Henrik eller fællestillidsrepræsentanterne Jan 

Møller Nielsen (deltidsansatte) og Christian Nøddelund (fuldtidsansatte). 
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Arbejdsulykke – Fald på skib 26.02.2019 

I forbindelse med indsættelse af røgdykkere ved en større skibsbrand, bevæger røgdykkerholdet sig frem på 

naboskibet. Under fremrykning konstateres et plastiktildækket hul på 20-30 cm. Under tilbagetrækning 

overses/glemmes hullet pga. røgen og røgdykker træder i hullet med højre ben og venstre ben rammer hårdt 

mod dækket. Højre ben skrabes og får et hårdt slag mod baglår og balle. Skadelidte fortsætter som 

pumpepasser under resten af indsatsen.  

 

SKL beskriver selv, at denne burde være gået langsomt frem med vægten på bagerste ben og søge fodfæste 

med forreste. Der blev ikke foretaget nogen behandling af SKL. 

 

Særligt ved indsatser på skibe skal der være fokus på korrekt røgdykkerteknik og fremfærd på alle fire. 

Mandskabet skal selv løbende vurdere deres sikkerhed sammen med holdleder og indsatsleder. 

 

Arbejdsulykke – 1. grads forbrænding 

I forbindelse med samme brand på skib i Grenaa Havn, indsættes SKL til røgdykning fra agter mod midt-skib. 

Under indtrængning øges temperaturen voldsomt og for egen sikkerhed påbegyndes køling af røggasser. 

Damp fra slukning trækker mod SKL og det mærkes på varmen, at røgdykkerhætten ikke sidder korrekt. SKL 

kan mærke at det brænder på kinden og røgdykkerholdet foretager tilbagetrækning. Efter aflægning udstyr 

konstateres en mindre 1. grads forbrænding. Der bliver ikke foretaget nogen behandling og SKL meddeler, 

at mærket er forsvundet efter en uges tid.  

 

Når røgdykkere har iklædt sig udstyr og selv sikret dette, foretages eftersyn af hhv. 1’er og 2’ers udstyr, 

således at det er sikret, at al hud er tildækket og udstyret sidder korrekt og virker optimalt. 

 

Nær-ved-ulykke – Påkørsel 06.03.2019  

På vej til brand i tankvogn rammes sidespejlet på en personbil i højre vejbane. Efter branden mødes ISL af 

en rystet ældre dame, hvis bil er blevet skadet.  ISL taler hændelsen igennem med kvinden og hjælper med 

forsikring osv. Ved enhver fremkørsel til skadesteder kørsel 1 skal der tages hensyn til smalle vejbaner, 

parkering mm. Hensyn bør tages ved vurdering af oversigtsmuligheder og nedsætning af hastighed frem mod 

lyskryds. Instruksen for udrykningskørsel er opdateret med forholdsordre om, hvad man gør i tilfælde af 

påkørsel under udrykning. 

 

Massetilskadekomst på station Fjellerup 

Som alle andre stationer i beredskabet, har station Fjellerup netop været igennem kurset, som blev afholdt 

af Jesper fra Dapuc. 

 

Vi blev undervist i ”M.A.R.C. H algoritmen” der er en udvidelse af førstehjælpens ABC, som vi jo alle kender. 

Man starter med at undersøge den tilskadekomne for større blødninger fra hovedet og ned til knæene, og 

behandler løbende de skader der nu måtte være, behandlingen af disse skader kunne være med enten 

Tourniquet, sårpakninger, gaze og kraftige bandager, som nu er blevet tilføjet vores førstehjælpstasker på 



 
 

bilerne.  

Efter undersøgelsen for større blødninger, fortsætter man til undersøgelse af luftvejene og respirationen, 

hvorefter man afslutter med hovedskader og eventuel kuldeindpakning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en grundig vejledning fra Jesper, blev alle delt op i grupper og teorien skulle prøves i praksis, hvor alle 

kom igennem det at undersøge en person for skader, anlægge en Tourniquet, anlægge en 

kompresforbinding på halsskader og sidst, men ikke mindst, prøve at stoppe en blødning efter princippet 

”Pack to bone”, hvor man stopper gaze ind i blødningen til det stopper med at sive. Her erfarede vi på Jespers 

blødningsattrapper, at der nemt kunne være over 2 meter gaze i et simuleret sår. Derudover prøvede vi 

selvfølgelig også at lægge en varmeindpakning med et folietæppe og påsætte det man kalder en 

”Woundpack”, som er et overdimensioneret plaster som blandt andet kan bruges til at lukke læsioner, hvor 

der kan høres siven fra lungerne osv.  

Det var en rigtig god og lærerig aften, men vi håber selvfølgelig at vi aldrig får brug for det, i større omfang. 

 

 

 

 

 



 
 

Grunduddannelse 

Så er endnu et hold grunduddannede brandmænd klar fra Beredskab & Sikkerhed. Et stort tillykke til Klaus, 

Thomas, Lasse, Thomas, Tommy, Thomas, Pernille og Frank, som skal i drift på stationerne og i 

frivilligenhederne på Djursland og i Horsens.  

 

 

Ergonomiuddannelse på stationerne 

Efter at AMR’erne har været på kursus i Ergonomi, så er øvelserne godt i gang på 

de forskellige stationer. Der er lavet to kasser til brug ved øvelserne. De kan 

bestilles på https://bsik.q-beredskab.dk/ - under uddannelse - og kasserne hedder = 

Ergonomi kasse. 

Kasserne indeholder vægte og 

nødstop  

Station Grenaa har afviklet deres 

øvelse, og der blev drøftet 

placering af flere emner.  

 

 

Frivillige på stationsvagt  

Et hold af frivillige med stort kørekort trådte til for at sikre et intakt 

beredskab på stationen i Hadsten, således at stationens tre-enighed kunne 

tage ud og se på nye tanksprøjter. 

Med hjælpen fra de frivillige kan vi 

med ro i sindet sørge for, at der er 

brandmænd nok til rådighed, selvom 

stationens egne folk ikke kan rykke ud.  
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Pas på vores udstyr 

Der er problemer med at luftflasker bliver kasseret fordi de har fået slag og 

stød. Nogen kan repareres, mens andre må helt 

kasseres, lang tid før de burde.  

Det er et stort og i længden dyrt problem, så hjælp os 

med at passe på udstyret.  

På billederne er markeret med en sort ring, hvor der 

er behov for reparation, før flaskerne kan godkendes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du tilmeldt dig Stafet for livet, vi vil SÅ gerne have dig med 
Vi deltager igen i år i Stafet for Livet i Rønde lørdag den 7. september kl. 

12.00 til søndag den 8. september kl. 12.00 

Man vælger selv om det er gang, løb eller cykling, og man kan skifte som 

man ønsker undervejs. 

 

Beredskab & Sikkerhed betaler deltagergebyret, alle deltagerne får en t-

shirt, og der bliver sørget for forplejning til jer hele døgnet. Vi stiller et telt 

op, så vi har en base. 

 

For at deltage i stafetten, skal du kunne være på pladsen i minimum 

fire timer (selvfølgelig med pauser efter behov).  

Har du lyst til en sjov dag med kollegaer fra alle stationer, og vil du 

bakke op om Stafet for Livet, så skal du nu: 

 

1. Hjælpe os med at finde sponsorer. Hver en krone tæller. 

2. Skrive til anjma@bsik.dk at du ønsker at deltage + klokkeslæt fra og 

til. Tilmelding senest mandag den 5. juli. 

3. Skrive t-shirt størrelse (Samme som beredskabets mørkeblå t-shirts) 

 

Vi håber selvfølgelig rigtig meget, at en stor del af jer vil deltage i alle 24 timer.  

Du kan læse mere om Stafet for livet her https://www.stafetforlivet.dk/om-stafet-for-livet/  

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Anja på tlf. 22768369. 
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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:  omrvest@bsik.dk 

Område Syd: omrsyd@bsik.dk  

Område Nord: omrnord@bsik.dk 

Uddannelse: udd@bsik.dk   

Logistik: log@bsik.dk 

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