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F R I V I L L I G
Et månedligt nyhedsbrev fra alle 
frivillige i Beredskabsforbundet

Den robuste borger – alle skal lære at tænke i forebyggelse

At kunne klare sig selv, når det uventede sker, er noget, 
alle har fordel af. Det er oplagt, at man selv har nytte 
af, at man kan forebygge en ulykke eller undgå en 
skade – men man er samtidig også med til at hjælpe 
beredskabet, fordi man kan klare sig selv et langt 
stykke af vejen.

Det er derfor forebyggelse er så vigtigt. Når de store 
hændelser sker – stormen, snestormen eller skybrud-
det – så har det operative beredskab rigeligt at gøre 
med de allermest akutte opgaver, og jo flere borgere, 
der forstår at forebygge og er selvhjulpne, jo bedre 
klarer samfundet sig igennem. 

Vi hjælper med andre ord ikke blot borgerne – men 
også samfundets beredskab – ved at sikre, at så mange 
borgere som muligt kender til grundprincipperne i 
forebyggelse og forstår at tænke i at undgå ulykker.

For frivillige i beredskabet er tankegangen helt naturlig 
– vi er vant til at tænke i risici og stiller helt naturligt en 
spand vand frem, når vi tænder ild, og sikrer, at der er 
god afstand til brandbare materialer. Det gør vi, fordi vi 
har lært det som frivillige.

Men det er ikke alle, for hvem den tankegang er 
naturlig. Man skal faktisk lære at tænke i forebyggelse, 

og selv simple tiltag kan gøre den helt store forskel. 

Denne vigtige uddannelsesopgave ligger hos Beredskabs-
forbundets frivillige – vi véd, hvordan man gør, og vi har 
fået godt undervisningsmateriale på plads, uddannet 
dygtige forebyggelsespiloter og kan på denne måde 
gøre en stor forskel. Både for den enkelte borger og for 
beredskabet og samfundet.

Vores mål må være, at der i hver husstand er mindst 
ét medlem, der har lært at tænke i forebyggelse og i 
at undgå ulykker. Vi er langt fra det mål endnu – men 
med hvert kursus, vi afholder i forebyggelse, kommer 
vi et lille skridt nærmere. 

Vi gør det, fordi vi véd, det virker. Fordi vi véd, det kan 
gøre den afgørende forskel, at man har lært at tænke 
i risici og forebygge. Vi gør det, fordi vi er frivillige i 
Beredskabsforbundet, som har som mål at skabe øget 
tryghed i samfundet.

God sommer med dette særnummer af FRIVILLIG om 
forebyggelse.

Per Junker Thiesgaard
Landschef

Fuld fart på forebyggelse Bevidst sikkerhedskultur Lokal forebyggelseskoordinator
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VI SKABER DEN 
ROBUSTE BORGER

Forestil dig dette: Du er frivillig til et lokalt arrange-
ment i kommunen. Mens du står ved din post, 
kommer der en borger hen til dig og spørger, om 
det ikke er hos Beredskabsforbundet, at man kan få 
de der gratis kurser i forebyggelse. Du svarer jo, og 
borgeren vil nu gerne vide, hvad kurset går ud på, og 
hvor man kan få kurset. Hvad svarer du? 

Som frivillige ved vi en masse om brand, redning, 
førstehjælp og forebyggelse. Vi har for længst fået 
ind under huden, at der skal være røgalarmer i vores 
bolig, at vi skal binde vores havemøbler fast, når der 
bliver storm, og at man ikke må hælde vand på en 
varm pande med olie. Men er vi klædt på til at få 
forebyggelsesuddannelsen ud over rampen – ud til 
befolkningen, som ikke altid er klar over, at de har 
brug for uddannelsen? 

Hvis vi vil have et robust samfund, må vi have et 
robust beredskab, men også robuste borgere. 
Forebyggelsesuddannelsen er det, vi kalder en ”skal-

opgave” – det vil sige, at der i Beredskabsforbundets 
rammeaftale står, at forbundet skal varetage en 
lokalforankret befolkningsuddannelse i forebyggelse 
med fokus på at styrke borgernes selvhjulpenhed. 
Derfor er det vigtigt, at vi tager denne opgave 
seriøst, for vi har et ansvar overfor samfundet. 

Har du selv været på forebyggelseskursus? Alle 
frivillige er ambassadører for forebyggelse, og 
selvom du måske ikke personligt ønsker at blive 
forebyggelsespilot, så bør du som minimum vide, 
hvad uddannelsen går ud på – det er en vigtig del af 
Beredskabsforbundets virke. 

Derfor et lille opråb: Start med selv at tage kurset. 
Selvom vi frivillige synes, at vi ved alt om fore-
byggelse, så skal vi også kunne videreformidle det og 
få borgernes øjne op for vigtigheden af at blive mere 
selvhjulpne. Hjælp os med at få forebyggelsesud-
dannelsen ud til befolkningen, start med dig selv! 

Ved du, hvad der undervises i på Beredskabsforbundets forebyggelsesud-
dannelse? Hvad svarer du, når en borger spørger, hvad kurset går ud på?

Af Benthe Petersen, konsulent i Beredskabsforbundet

Hjælp os med at få forebyggelsesuddannelsen 
ud til befolkningen, start med dig selv! “
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Helgi har fokus 
på forebyggelse

Navn: Helgi Bachmann
Alder: 27 år
Profession: Studentermed-
hjælper hos Beredskabsfor-
bundet og Katastrofe- og 
Risikomanagerstuderende 
ved Professionshøjskolen 
Metropol

Helgi Bachmann er, som navnet 
måske antyder, fra Island, og han 
startede som værnepligtig i 2009 
ved Beredskabsstyrelsen Sjælland. 
Han syntes, at det var et spæn-
dende område, og da han var fær-
dig som værnepligtig, rettede han 
henvendelse til Beredskabssty-
relsen Hedehusene. I januar 2010 
blev han således frivillig i kommu-
nikationsenheden i Hedehusene, 
men da CBRN-enheden blev 
oprettet, flyttede han derover, da 
det mere var der, hans interesse 
lå. Faktisk vidste han ikke meget 
om beredskab, inden han star-
tede som værnepligtig:
– Jeg vidste ingenting, da jeg 
startede som værnepligtig – jeg 
vidste bare, at jeg ikke havde lyst 
til at lære om, hvordan man slår 
folk ihjel, og at Beredskabssty-
relsen ikke går med våben, så jeg 
endte der. Men jo mere viden og 
erfaring, jeg har tilegnet mig, jo 
mere interesseret er jeg blevet, 
siger Helgi Bachmann. 

Studentermedhjælper på 
landssekretariatet
Katastrofe- og Risikomanagerud-
dannelsen er udviklet i samar-
bejde med beredskabet og Røde 
Kors, og de studerende lærer 
her om bl.a. samfundssikkerhed, 
risikovurdering, beredskabsplaner, 

forebyggelse, international indsats, 
koordinering og ledelse. Da tiden 
kom, hvor de studerende på 
Katastrofe- og Risikomanagerud-
dannelsen skulle i et praktikforløb 
omkring forebyggelse, var Helgi til 
seminar om nukleart beredskab. 
Her mødte han landschef Per 
Junker Thiesgaard og spurgte, om 
der eventuelt var mulighed for at 
komme i praktik hos Beredskabs-
forbundet. Han fik kontakt til 
konsulent Benthe Petersen, som 
kunne fortælle, at der var masser 
at tage fat på. 

Da praktikforløbet var ovre, blev 
det aftalt, at Helgi skulle fortsætte 
som studentermedhjælper med 
fokus på forebyggelse. Her har 
han bl.a. arbejdet med temadage 
om forebyggelse, hvor det ene 
blev afholdt i Ringsted i starten 
af maj, og det andet afholdes i 
Herning den 14. september. Deru-
dover laver Helgi nyhedsbreve 
til forebyggelsespiloterne, hvor 
der bliver sat fokus på nyheder 
og spændende interview med 
frivillige, der arbejder med fore-
byggelse på nye og inspirerende 
måder. 

Forebyggelse er vejen frem
Det er både arbejdet som frivillig 
og studiet, der inspirerer Helgi til 

arbejdet med forebyggelse. Men 
hvad er det egentlig, der er så 
interessant ved forebyggelse? 

– Jamen, det er vejen frem. Det 
er bedre at forhindre, at ulykker 
opstår end at skulle afhjælpe, når 
ulykken er sket. Forebyggelse er 
også blevet et buzz-word for både 
politikere og beredskabet. Des-
værre er det ikke så sexet som blå 
blink, men det er et område, som 
vi skal være bedre til. Først og 
fremmest er der et informations-
behov hos forbundets frivillige, og 
der skal arbejdes med at koor-
dinere indsatsen bedre. Det skal 
gøres tiltrækkende at beskæftige 
sig med forebyggelse. Vi skal 
understrege relevansen af fore-
byggelse og gøre det klart internt 
i regioner og kredse. Borgeren 
har forstået, at man skal have en 
forsikring, og at man ikke skal gå 
over for rødt lys. Det er vigtigt at 
kunne hjælpe sig selv, sådan at 
uønskede hændelser ikke sker i 
hverdagen og fx i hjemmet. Og 
det er det, vi skal hjælpe borgeren 
med, slutter Helgi Bachmann, 
som opfordrer folk til at kontakte 
ham, hvis de har spørgsmål, kom-
mentarer eller idéer til at gøre 
forebyggelse attraktiv for befolk-
ningen.
 

I 2013 fik Beredskabsforbun-
dets landssekretariat en stu-
dentermedhjælper, som arbejder 
med forebyggelse, og herunder 
ikke mindst forebyggelsesuddan-
nelsen. Mød ham her.
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Afholdelse af temadage
Den 4. maj blev der afholdt en temadag i Ringsted. 
Temaet var forebyggelse fremover. Til temadagen 
deltog, udover Beredskabsforbundets frivillige, Be-
redskabsstyrelsen, Beredskab Brøndby, SSG Skade-
service og FFIH (Rådet for Frivillig Forebyggelse, 
Information og Hvervning). De nævnte aktører 
dannede tilsammen et panel, hvor forebyggelsesud-
dannelsen blev debatteret, og der var mulighed for 
deltagerne at stille spørgsmål. Det blev af panelet 
understreget, at de frivillige, som underviser be-
folkningen i forebyggelse, skal have en bred viden 
om beredskabet i Danmark, samt at opgaven skulle 
tages med alvor for, at vi kan fremstå professionelt. 
Temadagens anden halvdel bestod af workshops, 
hvor deltagerne blev delt i grupper, hvorefter de 
målrettet arbejdede med de lokale udfordringer, de 
har i forbindelse med forebyggelsesarbejdet. Den 
næste temadag i forebyggelse bliver afholdt den 14. 
september i Herning.

Læring for alle
Det var ikke udelukkende temadagens deltagere, 
der lærte noget på dagen. Landssekretariatet fik 
mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne, og 
mange af disse tilbagemeldinger munder nu ud i de 

tiltag, der bliver iværksat. Eksempelvis bliver der 
mulighed for forebyggelsespiloter at hente infor-
mationer og materialer forbundet med afholdelse 
og markedsføring af forebyggelseskurser på Bered-
skabsforbundets hjemmeside via login. Der bliver 
også set på muligheden for at lave et forum, hvor 
udfordringer, erfaringer og gode råd kan deles på 
tværs af kredsene. Desuden vil der fremover være 
tilbud rettet mod forebyggelsespiloter om at komme 
til særlige uddannelsesaftener med henblik på at 
udvide forebyggelsespiloternes færdigheder.

Stort informationsbehov
Da der er et stort behov for information, om hvad 
der rører sig på området, vil der fremover udkomme 
et nyhedsbrev, som specifikt omhandler fore-
byggelse. Som udgangspunkt er nyhedsbrevet mål-
rettet forebyggelsespiloter, men er du inte-resseret, 
kan du naturligvis få lov til at se nyhedsbrevet. Det 
første nummer udkom i juni 2013, det andet i juli. 
Har du som forebyggelsespilot ikke modtaget ny-
hedsbrevet, eller er du blot interesseret; kontakt da 
din regionale forebyggelseskoordinator. 
Kontaktoplysninger findes på Beredskabsforbundets 
hjemmeside samt bagest i dette nummer af FRIVILLIG.

Fuld fart på forebyggelse
Arbejdet med forebyggelse er spændende og omfangsrigt, men samtidig udfordrende og krævende. 
Landssekretariatet har iværksat en række tiltag, som skal gøre det lettere for kredsene at gå til fore-
byggelsesarbejdet. 

Af Helgi Bachmann, studentermedhjælper i Beredskabsforbundet
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En livredder i lommen

Igennem de sidste ti år er der 
sket ca. 700 drukneulykker ved 
strandene i Danmark. Denne 
statistik har Rådet for Større 
Badesikkerhed i flere år forsøgt 
at nedbringe. Derfor har or-
ganisationen lanceret en app, der 
netop skal minimere og i bedste 
fald eliminere drukneulykkerne. 
App’en er i stand til at fortælle 
alarmcentralen nøjagtigt, hvor 
ulykken er sket. Dette sker via 
strandnumre og koordinater, som 
app’en informerer om. 

I begyndelsen af 2011 blev projek-
tet med strandnummering startet. 
Projektets formål var at nummer-
give alle strande i Danmark, så 
redningsmandskabet hurtigt kan 
rykke ud til det korrekte sted og 
assistere ved badeulykker.

– Strandnumrene giver rednings-
mandskabet mulighed for hurtig 

og præcis udryk-
ning. Det er svært at 
beskrive præcis, hvor 
du befinder dig på 
en strand, og derfor 
spildes kostbar tid 
ofte på forvirring omkring place-
ring, fortæller Sven Hedegaard, 
formand for Rådet for Større 
Badesikkerhed.

Udover koordinater samt op-
kaldsfunktion til 1-1-2, indeholder 
applikationen også nyttige råd til 
situationer på stranden. Eksem-
pelvis hvad du skal gøre, hvis du 
får et glasskår op i foden eller 
brænder dig på en brandmand.

– Det er meningen, at app’en skal 
være en lille hjælper på stranden. 
For udover sin livreddende funk-
tion skal den også være en hjælp 
i de mindre kritiske situationer, 
siger formanden.

Rådet for Større Badesikkerhed 
har udarbejdet app’en i håb om, 
at de fleste danskere vil hente 
den ned på deres telefoner.

– Det handler ikke kun om egen 
sikkerhed, men også om andres. 
Det kan sagtens være personer, 
du ikke kender, der har brug for 
hjælp, og som måske endnu ikke 
har kendskab til app’en, siger 
Sven Hedegaard. 

Applikationen er gratis tilgængelig 
i Apples App Store og på Google 
Play, og du finder den ved at søge 
på “STRANDKLAR”.

Rådet for Større Badesikkerhed har lanceret app’en 
STRANDKLAR, der kan præcisere, hvor der er sket en 
ulykke, så redningsmandskabet hurtigt og effektivt 
kan rykke ud til det rette sted.
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Forebyggelseskoordinator besøger 
kredsene i Region Midtjylland

Jan Vestentoft, som udover at 
være regional forebyggelseskoor-
dinator også er kredsleder i 
Holstebro, fik idéen til at opsøge 
kredsene fra opgavesættet om-
kring forebyggelsesuddannelsen, 
hvor der står, at man skal have en 
dialog med kredsene:
– Med udgangspunkt i det og det 
faktum, at projektet kræver en 
kickstart, tænkte jeg, at jeg kunne 
tage en runde, hvor jeg besøgte 
kredsene i vores region. Jeg talte 
med vores nye regionsleder Char-
lotte Lund, som fortalte, at hun 
også havde planer om at besøge 
kredsene, og vi blev enige om, at 
vi skulle slå os sammen, når der 
var mulighed for det. Hvis jeg blot 
havde inviteret til møde om fore-
byggelse, så var jeg nok kommet 
til at spise al kagen selv, forstået 
på den måde, at ingen var dukket 
op, mener Jan Vestentoft. 

Stor bevågenhed, men der sker 
ikke så meget
Indtil videre har Jan været hos to 
kredse, og der er aftaler om flere 
møder i efteråret. Håbet er at 
komme rundt til så mange kredse 
som muligt inden årets udgang. 
– Formålet med møderne er at få 
de frivillige til at indse, at de skal 

tage det her alvorligt, da det er en 
opgave, som forbundet skal løse 
som en del af den bevilling, som 
forbundet modtager fra staten. 

Jan fortæller, at han talte med en 
kredsleder, der gav ham lov til at 
få to forebyggelsespiloter, men så 
heller ikke mere:
– Jeg var overrasket over det 
svar. Beredskabsforbundet skal 
ikke kun lege med brandbiler, vi 
har også andre opgaver. Faktisk 
er der jo stor bevågenhed om 
forebyggelse, også fra politisk 
side, men alligevel sker der ikke 
så meget. Der bliver talt meget 
om forebyggelse, men der bliver 
ikke gjort så meget ved det. Jeg 
var også til et møde, hvor be-
redskabschefen var med, og han 
kunne godt se idéen i det, så nu 
må vi se, om det rykker. Jeg har 
også mødt andre, som arbejder 
med kurser i Elementær Brand-
bekæmpelse og førstehjælp, og 
de er nærmest bange for fore-
byggelsesuddannelsen. De tror, 
at forebyggelsesuddannelsen vil 
snuppe nogle af kunderne fra de 
andre kurser. Jeg ser derimod 
forebyggelsesuddannelsen, som 
noget der er med til at sælge 
Elementær Brandbekæmpelse 

og førstehjælpskurser, fortæller 
forebyggelseskoordinatoren.

Resultatmål og besøgsrapporter
Jan har selv forsøgt at udfolde de 
centrale resultatmål for regionen, 
så han kan se, hvad de skal nå, og 
primært hvad han selv skal nå: 
– Det er for, at vi har noget at 
samle op på, det er en måde at 
forsøge at sætte tingene i system 
på. Jeg har også lavet en helt 
lavpraktisk besøgsrapport, hvor 
jeg kan tage noter, når jeg er ude 
hos kredsene. Besøgsrapporten 
indeholder foruden kreds og dato, 
et resumé, hvem der var til stede, 
særlige fokuspunkter, konkrete 
idéer, og om der er aftalt en op-
samlingsdato. Møderne skal give 
en afklaring på, hvad de frivillige 
tænker, og hvad de mangler rundt 
omkring i kredsene, slutter Jan 
Vestentoft. 

I skrivende stund er der kun lavet 
to forebyggelseskurser i Region 
Midtjylland, så der er nok at tage 
fat på for den ihærdige fore-
byggelseskoordinator.

I Region Midtjylland har man besluttet at kickstarte forebyggelsesuddannelsen ved, at den regionale fore-
byggelseskoordinator tager rundt i kredsene for at fortælle om uddannelsen og motivere de frivillige til at 
afholde flere kurser.

Der bliver talt meget om forebyggelse, 
men der bliver ikke gjort så meget ved det.“
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Skal man ringe efter brandvæsenet, hvis man 

ser røg i det fjerne?

•	 JA, brandmændene er kun glade for køre 

udrykning

•	 JA, for der kan jo være en ildebrand

•	 NEJ, ikke før man har undersøgt det 

nærmere, så man kan fortælle alarmcen-

tralen, om der noget galt

Du er ude at køre bil, da der pludselig kommer 
et skybrud. Hvad gør du?

Standser bilen et sikkert sted, eller kører meget langsomt.

Spørgsmål fra forebyggelsesspillet
Kan du svare på spørgsmålene?

NEJ, ikke før man har undersøgt det nærmere, så man kan 

fortælle alarmcentralen, om der noget galt.

Du er ude i det fri, da der pludselig opstår kraftig 

torden. Hvad bør du gøre?

•	 Søger inden døre. Hvis det er muligt,  

sætter jeg mig på hug

•	 Stiller mig i læ under et træ

•	 Ringer 1*1*2

Søger inden døre. Hvis det er muligt, sætter jeg mig på hug.
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DMI varsler orkan. Hvad kan du gøre for at forberede dig?

Fjerne løse genstande omkring huset. Lukke alle døre, vinduer 

og porte forsvarligt.

Hvad skal man gøre, hvis man hører varslings-

sirenen?

•	 Ringe 1*1*2 og spørge, hvad der er sket, el-

ler om det er en fejl

•	 Gå ud på gaden og se, hvad det er

•	 Lukke døre og vinduer samt ventilationsan-

læg og lytte til Danmarks Radios beredskabs-

meddelelse Lukke døre og vinduer samt ventilationsanlæg og lytte til Danmarks 

Radios beredskabsmeddelelse.

Du spiller fodbold med nogle venner, da en af spillerne bliver ramt af et lyn.Hvad bør du gøre?

•	 Blive stående i et minut•	 Give øjeblikkelig førstehjælp og tilkalde ambu-lance på 1*1*2•	 Søge mindst 10 meter væk fra den tilskade-komne

Give øjeblikkelig førstehjælp og tilkalde ambulance på 1*1*2.
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El-brande er ikke ualmindelige, og brandårsagen er typisk menneskelige 
fejl ved komfurer og ovne, mens slidt elektronik også bærer en stor del 
af skylden for el-brandene i Danmark. 

– Man skal som forbruger være opmærksom på, at næsten al elektronik 
har en begrænset levetid. Det er sjældent, man tænker over, at køleska-
bet kan blive for gammelt. I stedet stiller folk det gamle køleskab ud i 
sommerhuset eller kolonihaven. Men med årene bliver komponenterne, 
der skal sikre mod brand, slidte, og så kan det gå galt, siger Dorthe G. 
Rasmussen.

Den typiske levetid på langt de fleste elektroniske apparater er 10-12 år.

Pas på med gammelt elektronik

FAKTA
Generelle gode råd til at undgå el-brande i hjemmet:
• Læs og følg altid brugervejledningen til dit produkt
• Sørg for at din fejlstrømsafbryder virker
• Tjek ledningerne på dine elektriske produkter
• Sørg for at du har stikkontakter nok i dit hjem, så du ikke overbelaster 

installationerne
• Strømforsyningen (adapteren) skal kunne slippe af med overskuds-

varme
• Tjek apparatet jævnligt, så begyndende skader og fejl ikke bliver 

alvorlige og giver risiko for stød og brand
• Elektriske produkter bliver slidte og kan udgøre en risiko

Kilde: BT

Vær opmærksom på bærbare
Et af de lidt nyere apparater i 
risikogruppen er bærbare com-
putere. Ifølge Dorthe G. Ras-
mussen skal man være meget opmærksom 
på ikke at bruge den bærbare forkert:

– Man bør ikke sidde med en tændt computer i skødet eller blokere 
dens ventilationsåbninger. Brug kun computeren på en hård, plan over-
flade og efterlad den aldrig tændt i fx sofaen eller sengen. Sørg for, at 
luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade som en printer 
eller af puder, tæpper eller tøj.
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Til årsmødet etableres ”brand-
punkterne”, som er en stor udstil-
ling/messe, hvor leverandører 
til beredskabet udstiller. Du kan 
se det nyeste udstyr og høre de 
andre muligheder, der er bl.a. 
indenfor uddannelse. Beredskabs-
forbundets konsulenter Jesper 
Koch, Henrik Stage, Benthe Pe-
tersen og Jesper Marcussen er på 
pletten for at fortælle beredskabs-
cheferne og de andre deltagere 
om forebyggelsesuddannelsen 
samt kampagnen Bliv Brandmand 
Nu. 

DRBe + DRBo = DRSa
På Beredskabsforbundets lan-
drådsmøde talte fremtidsfor-
sker Anne Skare Nielsen om det 
robuste samfund. Udgangspunk-
tet er, at vi ved mere og mere, 
om hvad der kommer til at ske i 
fremtiden, og bruger vi den viden 
konstruktivt til forebyggelse, 
skaber vi det robuste samfund. 
Vores kommuner og beredskaber 
arbejder målrettet på at skabe 

det robuste beredskab, som kan 
forebygge og afværge, men vi må 
ikke underkende borgernes rolle 
i det robuste samfund. Derfor 
arbejder vi i Beredskabsforbundet 
målrettet på at skabe den robuste 
borger. Derfor siger vi, at: ”Det 
Robuste Beredskab + Den Robuste 
Borger = Det Robuste Samfund”, 
forkortet DRBe + DRBo = DRSa

Vi skal stå sammen
Vi klæder borgerne på, via vores 
forebyggelseskurser, til at forbere-
de sig på følgerne af større ul-
ykker samt forebygge ulykker bl.a. 
i hjemmet. De kommunale be-
redskaber har også forebyggelse 
som kerneopgave, og derfor er 
det smart, at vi står sammen med 
dem, når vi skal sprede budskabet 
om vigtigheden af det robuste 
samfund. Beredskaberne har en 
stor kontaktflade gennem deres 
myndighedsarbejde, men des-
værre er deres tilbud til borgerne 
begrænset til at være elementær 
brandbekæmpelse og førstehjælp. 

Derfor er det vigtigt, at de kan for-
midle budskabet videre omkring 
Beredskabsforbundets tilbud om 
forebyggelsesuddannelse.

Derfor tager vi til beredskabs-
chefernes årsmøde i Aalborg. 
Vi fortæller om kursets indhold, 
og hvordan det bidrager til det 
robuste samfund, sammen med 
det robuste beredskab. Vores 
håb er derfor, at beredskabs-
cheferne kommer hjem med 
fokus på Beredskabsforbundets 
forebyggelsesuddannelse, og at 
de sammen med jer i kredsene og 
regionerne vil deltage i at få ud-
bredt kendskabet til uddannelse 
og samtidig få etableret flere 
kurser til borgerne.

Frivillige, medarbejdere og andre 
interesserede er hjertelig velkom-
men til at besøge brandpunkterne 
fredag den 23. august mellem 
09.00 og 12.00.

Beredskabsforbundet er med til 
beredskabschefernes årsmøde
Den 21. - 23. august afholder Foreningen af Kommunale Beredskabschefer årsmøde i Aalborg Kongres 
& Kultur Center. Beredskabsforbundet deltager med en stand om forebyggelse og Bliv Brandmand Nu-
kampagnen.

Af Jesper Marcussen, konsulent i Beredskabsforbundet

Vores håb er derfor, at beredskabs-
cheferne kommer hjem med fokus 
på Beredskabsforbundets fore-
byggelsesuddannelse.

“
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Myndigheder, virksomheder og borgere bør være 
særligt opmærksomme på ti typer af hændelser, 
som har det til fælles, at de kan medføre større 
ulykker og katastrofer. Det fremgår af rapporten 
Nationalt Risikobillede, som Beredskabsstyrelsen 
udgav i foråret.

Komplekse hændelser
Nationalt Risikobillede viser, at de risici, som præger 
vores moderne samfund er komplekse, ofte græn-
seoverskridende og under stadig forandring. Vi 
skal derfor have et robust beredskab overfor de 
større ulykker og katastrofer. Der skal arbejdes 
målrettet med forebyggelse, så sandsynligheden 
og konsekvenserne af hændelserne nedbringes 
mest muligt. Men man kan ikke klare alt med fore-
byggelse. Der vil altid være ekstreme hændelser, 
som ikke lader sig stoppe. Derfor skal vi også være 
klar til at yde en effektiv operativ indsats og krise-
styring på tværs af organisationer og administrative 
niveauer og på tværs af den offentlige og private 
sektor. Udgangspunktet for et robust beredskab er, 
at vi erkender og forstår de risici, der omgiver os. 

– Nationalt Risikobillede giver et bud på, hvad vi 
er oppe imod i forhold til de ti udvalgte hændel-
sestyper. Vi skal også være opmærksomme på, at 
uforudsigelighed er en fast del af alle større ulykker 
og katastrofer. Jeg er dog overbevist om, at når vi 
arbejder seriøst med beredskabsplanlægning og 
krisestyring i forhold til kendte hændelsestyper, så 
får vi også et godt afsæt for at håndtere de uforud-
sigelige eller ukendte hændelser, skriver direktør i 
Beredskabsstyrelsen Henning Thiesen.

Både natur- og menneskeskabte risici
I rapporten beskrives de alvorligste natur- og men-
neskeskabte risici set i et dansk perspektiv inden 
for kategorierne ’ekstreme vejrhændelser’, ’alvor-
lige smitsomme sygdomme’, ’ulykker’ og ’sikker-
hedsmæssige trusler’.

Nationalt Risikobillede beskriver ikke alle tænkelige 
risici, som det danske samfund står overfor, men 
koncentrerer sig om de hændelser, som Beredskabs-
styrelsen i øjeblikket vurderer, at der bør rettes 
størst opmærksomhed mod. Det drejer sig om 
følgende:

1. Orkaner, stærke storme og stormfloder 
2. Kraftig regn og skybrud 
3. Pandemisk influenza 
4. Husdyrsygdomme og zoonoser 
5. Transportulykker 
6. Ulykker med farlige stoffer på land 
7. Forureningsulykker til søs 
8. Nukleare ulykker 
9. Terrorhandlinger 
10. Cyberangreb

Vurderingen er foretaget på baggrund af hændel-
sestypernes mulige konsekvenser for liv, helbred, 
velfærd, ejendom, økonomi, miljø samt tilgænge-
ligheden af kritiske samfundsfunktioner.

Rapporten kan hentes på Beredskabsstyrelsens 
hjemmeside: http://brs.dk/viden/publikationer/
Documents/Nationalt_Risikobillede.pdf

Hvilke risici skal vi være 
særligt opmærksomme på?

Der skal arbejdes målrettet med fore-
byggelse, så sandsynligheden og kon-
sekvenserne af hændelserne nedbringes 
mest muligt.

“
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I Kolding er det forebyggende område et omfattende 
og meget vigtigt arbejdsområde. Området spænder 
vidt, lige fra beredskabsplanlægning, risikovurde-
ringer og brandteknisk byggesagsbehandling til råd-
givning om afbrænding af haveaffald samt indret-
ning af forsamlingslokaler.

I Kolding har man integreret tilbuddet om fore-
byggelsesuddannelse med de obligatoriske 
brandsyn. Rent praktisk foregår det sådan, at man, 
her i opstartsfasen, blandt brandsynsobjekterne, 
udpeger enkelte steder, hvor brugerne er over-
repræsenteret i ulykkesstatistikerne, eller blot vil få 
ekstraordinært meget ud af et forebyggelseskursus. 
Aktuelt arbejder man med to dagtilbud for ældre 
samt et aktivitetstilbud for voksne med psykiske 
lidelser eller psykiske problemstillinger. 

– Vi ved alle, at det er lettere at ”sælge” en idé, når 
vi står ansigt-til-ansigt, og vi er som beredskabsin-
spektører jo ambassadører for den robuste kom-

mune, 
og da vi i Kolding 
har et mål om at skabe en bevidst sik-
kerhedskultur hos alle byens borgere, institutioner 
og virksomheder, så man i fællesskab minimerer 
eller helt kan undgå ulykker i fremtiden, er dette en 
fantastisk mulighed for at klæde borgerne bedre på, 
udtaler beredskabsinspektør Christina Fischer, og 
fortsætter: – Vi ser vores bidrag som minimal, men 
har meget store forventninger til resultatet.

Sat på spidsen kan man sige, at beredskabsinspek-
tørerne leverer kunderne, og Beredskabsforbundets 
kreds i Kolding klarer resten.

Af Jesper Marcussen, konsulent i Beredskabsforbundet

Kolding vil have en 
bevidst sikkerhedskultur
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Frivillig fik sat fokus på forebyggelse
Kredsleder Kenneth Johansen fra Roskilde fik mediernes opmærksomhed, da han i midt i juni sendte en 
mail til TV2 Lorry. Her skrev han lige ud af posen – og det virkede!

Emne: Beredskabsforbundets Kreds i Roskilde er på røven
Dato: 17.06.2013 22:12
Afsender: kenneth@bf-roskilde.dk
Modtager: redaktion@lorry.dk

Som en del af forsvarsforliget i 2012 blev det besluttet, at én af Beredskabsforbundets “skal”-opgaver 
var at gennemføre projektet med gratis forebyggelseskurser for befolkningen.

Vi ved at:
Der var ca. 15.000 brande i 2012, ud af dem var 65 dødsbrande, hvor i alt 66 omkom.
92.000 faldulykker i hjemmet som ramte 45.000 ældre, 13.000 indlæggelser, og 1.350 dør som følge 
af en faldulykke.

Derfor har vi i Kreds Roskilde sat store forventninger. Forventninger som gerne skulle være med til at 
nedbringe ovenstående statistik betydeligt. Da kurset er gratis, satte vi vores mål til 100 kurser inden 
jul.

Desværre kan vi konstatere, at interessen for vores kursus ikke er der, og derfor kan vi med et pænt 
ord godt sige, at vi er på røven i forsøget på at nå de 100 kurser.

Vi er dybt ærgerlige over, at befolkningen ikke ønsker kurset, da det om nogle er til for dem, og det i 
høj grad må være i deres interesse.
Vi vil gerne opfordre borgerne til at komme i gang med at sige ja tak til kurset og ikke for vores skyld 
men for deres. Kurset er gratis og kan afholdes, hvor folk ønsker det på 3 timer min. 5 deltagere.
Kontakt beredskab.dk eller kennet@bf-roskilde.dk, hvis man ønsker kursus.

For yderligere information
Kenneth Johansen
Kredsleder
Roskilde
60204409

Udover TV2 Lorry bragte TV Midt/Vest også historien.
Herunder finder du links til de forskellige udsendelser:

Link til første udsendelse på TV2 Lorry:
http://www.lorry.dk/arkiv/2013/6/18?video_id=80377

Link til anden udsendelse på TV2 Lorry:
http://www.lorry.dk/arkiv/2013/6/18?video_id=80393

Link til TV Midt/Vest: 
http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=25762

TV2 Lorry interviewer Benthe Petersen på 

parkeringspladsen foran landssekretariatet.
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Lokal forebyggelseskoordinator i Roskilde

Den lokale forebyggelseskoordinator står for at 
tage kontakten til de mange steder, som man gerne 
vil afholde kurser for, og som samtidig skal følge 
op på aftaler, der bliver indgået. Den lokale fore-
byggelseskoordinators opgaver består primært i at 
indsende ansøgninger til landssekretariatet samt 
lave meget af det benarbejde, som der ligger i at få 
afholdt forebyggelseskurser. Den lokale koordinator 
sidder ligeledes i kredsledelsen, så denne altid er 
fuldt opdateret på forebyggelsesområdet.

Kurser i kommunens kursuskatalog
Det var helt naturligt at oprette funktionen, da 
kredsen har stor fokus på forebyggelse. Formålet er, 
at forebyggelsesrelateret arbejde skal koordineres 
samlet, så ikke der bliver kørt for meget parallelløb 
forebyggelsespiloterne imellem. Med en kredskoor-
dinator på forebyggelsesfronten bliver der holdt styr 
på forebyggelsesindsatsen. Hvis man skal kigge på 
afkastet, som er kommet af at have en lokal fore-
byggelseskoordinator, så er der stadig en udfordring 
på virksomhedsfronten, hvor der fortsat er hænge-
partier. På boligfronten lader det til at have hjulpet 
at tage kontakt til boligforeninger. Derudover har 
man sat forebyggelseskurser på kommunens kur-
suskatalog for kommunens medarbejdere. 

Kontakt til jobcenteret
I Roskilde har man taget kontakt til jobcenteret, 
hvor folk i aktivering får tilbud om at få et fore-

byggelseskursus. Personer på nyttejob kan ligeledes 
blive beskæftiget med at komme ud og oplyse om 
forebyggelseskurser. Her er det forebyggelseskoordi-
natoren, der forbereder det materiale, de har behov 
for, for at kunne udføre arbejdet og i øvrigt bistå 
med kyndig vejledning. 

Roskilde-kredsen er desuden ved at udarbejde sæ-
sonbetinget materiale, samt materiale til specifikke 
former for virksomheder, eksempelvis institutioner.

Gode råd/idéer eller anbefalinger til andre fra 
Kreds Roskilde
Tænk ud af boksen, tænk hvordan man kan ramme 
folk på deres ”ømmeste punkt”, for at de indser, at 
det er det rigtige at tage på sådan et kursus. Det kan 
være en lidt større udfordring, hvad virksomheder 
angår, på trods af at det er et gratis kursus. Kom 
ud af døren og snak med folk. Forebyggelseskurser 
bliver ikke solgt ved at sidde derhjemme. 

Vil du vide mere:
Kredsleder Kenneth Johansen: 
kennethej@roskilde.dk

Forebyggelseskoordinator Kennet Jørgensen: 
kennet@bf-roskilde.dk 

Af Jesper Marcussen, konsulent i Beredskabsforbundet

Her ses nogle af de frivillige fra Kreds 
Roskilde, da TV2 Lorry var forbi for at 
høre om forebyggelsesuddannelsen.

I Roskilde har man valgt at oprette en funktion som lokal forebyggelseskoordinator.
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Regionale forebyggelseskoordinatorer 
 

      Telefon   Mail
Nordjylland     
Inger Hulgaard Madsen   20 60 54 02  forebygnj@beredskab.dk  
   
Midtjylland
Jan Vestentoft     20 60 54 03  forebygmj@beredskab.dk

Syddanmark
Elsebeth Jensen    20 60 54 04  forebygsd@beredskab.dk

Sjælland
Torben Andersen    20 60 54 01  forebygsj@beredskab.dk

Hovedstaden   
René Andersen     20 60 54 00  forebyghs@beredskab.dk

På landsplan
www.beredskab.dk

Region Nordjylland
www.bfregion1.dk

Region Midtjylland
www.bf-region2.dk

Region Syddanmark
http://bf-syddanmark.dk

Region Sjælland
Ingen aktiv webside

Region Hovedstaden
http://bfrh.dk

Her finder du Beredskabsforbundet

Brug Beredskabsforbundet
Vi vil gerne have, at du som fri-
villig i det danske redningsbered-
skab aktivt bruger Beredskabsfor-
bundet og de muligheder, som vi 
stiller til rådighed for dig – vi er 
dit organisatoriske ståsted.

Send dit bidrag
FRIVILLIG udkommer månedligt for at støtte 
dialog og videndeling mellem Beredskabsfor-
bundets ledelse og den enkelte frivillig – og 
mellem frivillige. 

Line Nielsen er redaktør og vil hver måned ud-
vælge beretninger fra de frivilliges virke landet 
over. Du kan selv bidrage – enten direkte eller 
via din kreds. Brug BF Reporter App og/eller 
send en e-mail med tekst og foto direkte til: 
lin@beredskab.dk

Videndeling og Best Practice
Hjælp os med at videndele på tværs af landets 
mange kredse. Fortæl om jeres initiativer som 
frivillige og aktiviteter, som andre kan lære af.

FRIVILLIG
Redaktør og udgiver: 
Kommunikationsmedarbejder Line Nielsen
Beredskabsforbundet
Hedelykken 10, 1.
2640 Hedehusene


