NYHEDSBREV december 2018
Rigtig glædelig jul til jer alle
Inden for de næste dage må julefreden rigtig gerne sænke sig over fædrelandet, så der lige bliver lidt tid til
at kramme de nærmeste og få de sidste pakker i hus under træet.
Tak for et 2018 med knald på. I kan i dette nyhedsbrev læse lidt mere om nogle af de ting, der er nået inden
for de sidste måneder. Især arbejdet med idriftsættelse af ny vagtcentral-software og ændret vagtcentralstruktur har trukket tænder ud. Men vi er takket være Niels Henrik Nielsen i mål nu og skidtet ser ud til at
virke. Det er en kæmpe lettelse. Lige efter nytår går jagten ind på at få Fire Service Rota’en til at fungere på
alle stationer. Mere herom senere.
Vi har på flere fronter været presset i år. Presset på deltidsstyrken i juli og august var for alvor til at tage og
føle på. Og presset på de fuldtidsansatte på kontoret har været særligt udtalt i sidste halvdel af 2018. Derfor
er det også en stor glæde for mig, at vi kan byde to nye kolleger velkommen på holdet af fuldtidsansatte.
Morten Myrup og Maria Lilleøre Nielsen starter 3. januar. De får en flyvende start, kan jeg godt love.
Tak for alt, hvad du har bidraget med i 2018. Jeg glæder mig meget til at se dig til Nytårsparolerne, som vist
nedenfor. Husk tilmelding, så vi har styr på mad og logistik.
Rigtig glædelig jul til dig. Og tak fordi du er her døgnet rundt – også juleaften. Vh Kasper

Nytårsparoler 2019 – Husk tilmeldingsfristen
Nytårsparole for station Rønde, Knebel og Ebeltoft:
Lørdag den 5. januar 2019 kl. 9.00-11.00
Afholdes med brunch i Grønfeld Forsamlingshus, Grønfeld Bygade 16c, 8400 Ebeltoft. Tilmelding på
anjma@bsik.dk med dit fulde navn, navn på evt. ledsager og station. Senest den 20. december 2018.
Nytårsparole for station Hadsten, Allingåbro og Hornslet:
Lørdag den 12. januar 2019 kl. 9.00-11.00
Afholdes med brunch i Selling forsamlingshus, Tåstrupvej 25, Selling 8370 Hadsten. Tilmelding på
anjma@bsik.dk med dit fulde navn, navn på evt. ledsager og station. Senest den 3. januar 2019.
Nytårsparole for station Fjellerup, Kolind, Grenaa samt frivillige på Djursland
Lørdag den 19. januar 2019 kl. 9.00-11.00
Afholdes med brunch i Nørre Djurs Hallen, Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Tilmelding på anjma@bsik.dk med
dit fulde navn, navn på evt. ledsager og station. Senest den 10. januar 2019.
RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Ny vagtcentral-struktur er i drift
12.12 kl. 12.00 trådte den nye vagtcentral-struktur for Beredskab & Sikkerhed i drift. Strukturændringen
betyder, at station Hammel, Hadsten og Hinnerup fremover betjenes af beredskabets egen vagtcentral, som
passes af REKO på Djursland. Samtidig betyder strukturændringen også, at alle ABA’er fra alle fire kommuner
fremover betjenes fra REKO. ABA-alarmer i Randers, Øster Tørslev og Langås område videresendes
automatisk til Falcks vagtcentral i Aalborg, som foretager udkald af brandmænd og køretøjer fra disse
stationer.
Det betyder, at REKO fremover i alle fire kommuner tager ABA-anlæg ind og ud af service og ringer ud på
virksomheden eller institutionen for at få klarlagt, hvad der udløste alarmen. Køretøjerne i Randers, Øster
Tørslev og Langå kommunikerer under fremkørsel med Falcks vagtcentral på kanal ”275 VOGNVEST”. Når
REKO har yderligere oplysninger om årsagen til alarmen, så videregives denne information til holdlederen
på udrykningen via kanal ”275 HL Vest 1”.
Strukturændringen betyder, at alle udkaldssystemer i form af alarmsendere i masterne, brandmændenes
pagere og vagtcentralsoftwaren ejes af Beredskab & Sikkerhed. Ændringen betyder også, at der indføres
bippere med tilbagesvar på alle deltidsstationerne.
Vi tager hul på sidste etape af implementeringen så snart nytårskrudtet og containerne er holdt op med at
brænde. Sidste etape omfatter, at Fire Service Rota-systemet implementeres på alle kommunale stationer i
Beredskab & Sikkerhed. Fire Service Rota er et app-baseret kalender- og udkaldssystem, som lige nu testes
på 5 stationer. Fra årsskiftet går vi i gang med at få de sidste integrationer på plads, så man kan give retursvar
på alarmudkald via mobiltelefonen. Vi bliver det første beredskab i Danmark med dette nye system, og vi
glæder os helt vildt til at få det i drift.
I ved – alle som én – at forandringer ikke er nemme at indføre. Derfor skal der også lyde en ekstra stor tak
til Jer for den tålmodighed, som I har udvist siden driftsstarten. Der vil helt sikkert komme bump på vejen i
den kommende måneds tid eller to indtil alle børnesygdomme er luget ud af vores nye vagtcentral-software.
Men tak fordi I tager det i stiv arm!

Læring fra arbejdsulykke – Fald på skadested
I forbindelse med en BC udlægning ved en bygningsbrand, skal skadelidte udlægge slangerne om til
baghaven. Skadelidte har en C-kurv i den hånd og et strålerør i den anden hånd og går om i baghaven via
naboejendommen. Da vedkommende træder på en lav stensætning i det høje græs, vrides der om på knæet.
Umiddelbart var der god belysning på skadestedet, da hændelsen sker først på aftenen og ifølge skadelidte
er hændelsen et hændeligt uheld, som er svær at undgå. Man skal dog altid huske på, at skynde sig langsomt
på et skadested og at træde varsomt de steder, hvor vi har svært ved at orientere os. Det gælder i røgfyldte
rum, mørke steder eller steder med et underlag, der er svært at definere.

Øvelse på Anholt
Lørdag d. 10. november 2018, var en af vore instruktører taget til Anholt for at
holde øvelse med øens brandfolk. Øens liden størrelse og den afsindiges
beliggenhed, afstedkommer visse udfordringer i at afvikle de årlige rutine- og
vedligeholdelsesøvelser.
Rutine ved reelle indsatser får man ikke af de årlige udrykningerne, som i antal
typisk kan tælles på den ene hånds fingre, uden at benytte tommeltot og lillefinger.
Derimod besidder det lokale brandkorps et stort og værdifuldt kendskab til hver en
afkrog af øen, fra havnen i vest til Fyrgården i øst. Ørkenen samt de store hede- og
nåletræsbevoksninger er øens store risikoobjekter, som også ligger til grund for, at
der er afbrændingsforbud på øen året rundt.
Øvelsen her i november gik på SINE-kommunikation, taktisk brandventilation,
frigørelse af fastklemt samt hjertelungeredning og anvendelse af hjertestarter. Øens
genbrugsplads lagde faciliteter til øvelsen.
Som det ses på billederne, er øvelse med brandmandskabet undtaget for
afbrændingsforbuddet, under skarp iagttagelse af forsigtighedsbestemmelserne i
Beredskabsloven.
Øvelsen var oprindeligt planlagt til den 22. september 2018, men da årets første
efterårsstorm havde meldt tidlig anmarch, var færgedriften indstillet, så øvelsen
måtte udskydes.

Åbent hus på helikopterbasen i Skive
Den landsdækkende Akutlægehelikopterordning har siden 1. oktober 2014 været i drift med 3 døgndækkede
beredskaber i henholdsvis Skive, Ringsted og Billund. For at give ordningens daglige samarbejdspartnere
mulighed for at komme tættere på den daglige drift på
baserne – herunder give indblik i de vilkår og
arbejdsbetingelser som helikoptertjenesten opererer
under – var en del af Beredskab & Sikkerheds
fuldtidsansatte inviteret til åbent hus.
Dagen indeholdt en gennemgang af procedure ved udkald
samt IT- og kommunikationssystemer, rundvisning på
basen og gennemgang af helikopteren, og en gennemgang
af vejrlig og øvrige flyvemæssige forhold.
Helikopteren fik en tur under rundvisningen, så det blev
muligt at se hvordan det foregik, når pilot, paramediciner
og læge tog afsted.

Nye ansigter iblandt de fuldtidsansatte
Pr. 1. januar 2019 kan vi byde velkommen til to nye medarbejdere.
Det drejer sig om Maria Lilleøre Nielsen der tiltræder som AC-medarbejder i staben. Maria bliver ansvarlig
for økonomistyring, administrative opgaver i relation til beredskabskommissionen, administrative opgaver i
relation til krisestyring, driftsrapportering, dataanalyse til Community Risk Reduction og dataanalyse til
klimaberedskab. Maria kommer fra en stilling i Norddjurs Kommune som økonomimedarbejder, hvor hun de
sidste to år har været primær AC-ressource for Beredskab & Sikkerhed.
Til stillingen som Områdekoordinator i Nord har vi ansat Morten Myrup, som får arbejdssted i Kolind, hvor
han også kommer til at indgå i dagtidsberedskabet. Morten er uddannet brandmand og holdleder. Morten
kommer fra en stilling som beredskabsinspektør ved Østjyllands Brandvæsens forebyggende afdeling. Her
har han primært arbejdet med brandsyn, brandteknisk sagsbehandling, ledelse, rådgivning, brandsikkerhed
på det nye Aarhus Universitetshospital i Skejby, VM i Sejlads, Classic Race, Tall Ship Races og en række
forebyggelsesprojekter.
Både Maria og Morten har første dag den 3. januar og vi glæder os meget til at byde dem velkommen.

Strategidage for fuldtidsansatte
Den 28. og 29. november rykkede de fuldtidsansatte, traditionen tro, ud af de vante rammer for at arbejde
på fællesskab og holdbare løsninger for nu og fremtiden. Materialet, der blev anvendt på strategidagene kan
findes i C3 under Find Udvalg, Strategiseminar 2018.

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.

