NYHEDSBREV APRIL 2017
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet 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 på post@bsik.dk

For lang pause mellem nyhedsbrevene
Flere har spurgt om Nyhedsbrevet snart kommer? Det er dejligt! Når man skriver Nyhedsbrevet kan
man jo godt få den tanke: ”Er der overhovedet nogen, der læser det”. Men de mange efterspørgsler
efter de sidste tre måneders pause i udgivelserne, har bekræftet os i, at nyhedsbrevet bliver brugt.
Så vi genoptager udgivelsen og fra maj måned bliver det Majken og Anja, som er faste skribenter på
indholdet. På den måde skulle det helst ikke være beredskabsdirektøren, der er flaskehalsen
fremover.

Veloverståede nytårsparoler
Et nyt koncept for nytårsparoler så dagens lys i januar måned. Der blev taget så godt imod konceptet
med brunch, taler, overrækkelse af hæderstegn og fotografering foran køretøjerne, at vi holder fast
i modellen fremover. Billedet er fra Nytårsparolen på Anholt, hvor stationskoordinatoren Morten
Abildstrøm fik overrakt hæderstegn for 20 års tjeneste i beredskabet.
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Hæder til Junior Brandkorpsets ildsjæle
Andelkassens ”Sammen kan vi mere-pris” tildeles som en anerkendelse til foreninger, grupper eller
lignende, der i det forløbne år, som har gjort en særlig indsats for et af regionens lokalområder inden
for det sociale, erhvervsmæssige eller kulturelle/sportslige område. Prisen er på 15.000 kr. På
Andelskassens aktionærmøde i Hobro fik Klaus Grønbjerg og Frederik Boye overrakt prisen, som skal
anvendes til investering i en bus til Junior Brandkorpset. Bussen anskaffes i 2018.

Andelskassen skriver i indstillingen: ”Den første af priserne går til et ungdomskorps på Djursland,
der gør en kæmpe indsats for børn, der har svært ved at være i andre foreninger. Dette korps har
regler, som håndhæves, og en del af de børn, der kommer, har netop brug for regler. Samtidig kan
de børn, hvis forældre ikke har mange penge, komme med gratis. Imidlertid mangler korpset penge
til en bus, så i dag er det forældrene, der må køre børnene rundt til alting, så de kan deltage i
sommerstævner og lignende arrangementer”.
Kære Frederik og Klaus – tak for jeres utrættelige arbejde for Junior Brandkorpset på Djursland!
Tillykke med prisen.

Møde i Beredskabskommissionen
Beredskabskommissionen afholder næste møde den 11. maj. Foruden orientering om beredskabets
drift og den kvartalsvise budgetopfølgning, så skal Beredskabskommissionen tage stilling til ændring
i frekvenserne for brandsyn, så vi i administrationen får frigjort noget tid til de brandsyn, der virkeligt
betyder noget for personsikkerheden. Beredskabskommissionen skal også gennemgå Årsregnskab
2016 for Beredskab & Sikkerhed, som skal videre til godkendelse i de 4 kommunalbestyrelser.
Årsregnskabet kan findes på www.bsik.dk efter 20. april.

Akuthjælperordning på Mols og Helgenæs
Som I måske har hørt eller læst om i lokale aviser, så har Beredskab & Sikkerhed tilbudt at etablere
en midlertidig akuthjælperordning med udgangspunkt omkring brandstationen i Knebel. Flere
steder i landet indgår civile borgere i akuthjælperordninger, som aktiveres fra regionernes AMKvagtcentraler via sms i tilfælde af mistanke om hjertestop i nærområdet. På Mols og Helgenæs er
der i dag 2 akuthjælperkorps, som rykker ud til fods, når de aktiveres.
Indtil 1. januar 2017 har en privatpraktiserende læge indgået i regionens præhospitale
akutberedskab på Mols og Helgenæs, men denne læge har ophørt sit virke som udrykningslæge og
nærmeste præhospitale tilbud på Mols og Helgenæs er derfor en ambulance fra Rønde eller Ebeltoft
eller lægehelikopteren. Region Midt har igangsat et større analysearbejde, der skal vurdere på
mulighederne for at lave bedre præhospital dækning i hele regionen ved brug af fremskudte
ambulanceenheder.
Indtil resultatet af dette analysearbejde foreligger, har Beredskab & Sikkerhed tilbudt Region Midt
at etablere et midlertidigt akuthjælperkorps bestående af brandmænd fra stationen i Knebel.
Brandmændene tager en uges ”vagt” på skift og udstyres med et udrykningskøretøj (personbil), som
brandmanden kan have parkeret på bopælen. Ved aktivering afgår brandmanden fra sin
privatadresse inden for 60 sekunder og brandmanden opnår med udrykningskøretøjet en væsentlig
større aktionsradius end de nuværende akuthjælperkorps.
Ordningen kan ikke – og skal ikke – stå i stedet for regionens præhospitale tilbud. Ordningen skal
ikke erstatte allerede eksisterende akuthjælperordninger. Ordningen er ikke en erstatning for
lægedækning eller for en fremskudt ambulance. Ordningen er alene et tilbud til lokalbefolkningen
om at få hurtig førstehjælp.
Vi afventer i skrivende stund svar fra Region Midt og informerer om den konkrete løsning, når vi ved
noget mere.

Spændende udviklingssamarbejde med studerende fra Aalborg Universitet
En gruppe IT og Ledelse-studerende fra Aalborg
Universitet arbejder i foråret 2017 med et projekt
om vores intelligente bippere med tilbagesvar.
Projektet har til formål at forbedre vores system
til udkald. Projektet skal også se på, om der er
noget vi fra beredskabets side kan gøre, for at
brandmændene bliver endnu bedre til at bruge
bipperne. Via bipperne med tilbagesvar holder vi
konstant overblik over tilgængelige ressourcer, der er klar til udrykning og vores vagtcentral på
Djursland får ekstremt hurtigt kaldt ekstra stationer frem, hvis der ikke er mandskab nok til en
udrykning. Resultatet af projektet bliver fremlagt for MED-udvalget efter sommerferien. Der skal
lyde en stor tak til de mange brandmænd, holdledere, arbejdsmiljørepræsentanter,
tillidsrepræsentanter og stationskoordinatorer, som har bidraget med input og interview til
projektet.

Positive tilbagemeldinger fra Safety First Træningen 2017
Næsten alle stationer incl. Anholt og Frivilligenhederne i Randers og på Djursland er nu undervist af
Beredskabsdirektøren i Safety First. Knap 200 brandmænd, holdledere og frivillige har været
igennem. Undervisningen handler om forbedring af sikkerhedskulturen på den enkelte brandstation
og Arbejdsmiljøgruppen har netop evalueret træningen. Tilbagemeldingerne fra stationerne har
været meget positive. Undervisningen har givet eftertænksomhed på stationerne. Det er foreslået,
at Safety First Træningen med fordel kunne gøres til en permanent del af de 12 årlige øvelser for
brandfolkene. ”Signalet om, at ledelsen tager sikkerheden alvorligt, er ved at trænge igennem”,
fortæller Arbejdsmiljørepræsentanterne.

Også uddannelsen i udrykningskørsel på Ring Djursland er nævnt som en positiv oplevelse på langt
de fleste stationer ligesom den nye instruks for udrykning er taget godt imod.

Frivillige på øvelse i stormfald
Se med her fra de frivilliges øvelse i stormfald.

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: Kirsten Dyrvig: 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.

