NYHEDSBREV juni 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 og Majken på post@bsik.dk.

Flotteste afgangstider i lang tid
Der skal lyde en kæmpestor tak til jer alle for det virkelig flotte arbejde med afgangstiden på stationerne.
Næsten alle 15 stationer er i mål med afgangstiden, som jo er lovmæssigt fastsat til 5 minutter for samtlige
køretøjer i udrykningen. Det er imponerende godt gået!
I årets første 5 måneder er vores gennemsnitlige længste responstid 13 minutter og 11 sekunder, hvilket må
siges at være særdeles tilfredsstillende, når man tager vores geografi i betragtning. Selvfølgelig har vi ture,
hvor vores responstid er længere, men når man ser på vores samlede område, hvor vi nogle steder kan være
op til 22 minutter undervejs, så må vi sige at en samlet responstid på ca. 13 minutter er virkelig flot.
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Kvalitetsrapporten – hvordan bliver den egentlig lavet?
Som I kan læse ovenfor, så holder vi selvfølgelig løbende øje med, at de politisk fastsatte servicemål bliver
overholdt. Men hvordan foregår det egentlig i virkeligheden?
Hver gang I bliver kaldt til brand, så bliver der automatisk oprettet en ”hændelses-rapport” i C3 for
stationerne på Djursland. For stationerne i Randers og Favrskov oprettes hændelsen manuelt i C3 af
vagtcentralen.
Når I trykker på køretøjernes statuspaneler bliver jeres indtastning registreret i vagtcentral-systemet og
Vagtcentralen kan så automatisk overføre tiderne til C3.
Det er derfor ekstremt VIGTIGT, at I altid benytter statuspanelet. Tider oplyst på radioen tæller ikke!
Når udrykningen er afsluttet har holdlederen 72 timer til at indtaste oplysninger om den opgave, som I har
udført. Holdlederen skal også anføre, hvem der deltog på udrykningen og hvem, der ikke nåede med.
Holdlederen indtaster også oplysninger om, hvordan I løste opgaven.
Hvis indsatslederen var med på opgaven, så indtaster indsatslederen sine informationer og uploader
eventuelle billeder fra indsatsen. Herefter er rapporten klar til kvalitetssikring, som foretages af
områdekoordinatoren.
Områdekoordinatoren læser rapporten igennem og sikrer, at alle felter er udfyldt korrekt. Derefter påfører
områdekoordinatoren enkelte oplysninger; f.eks. information om, hvad opgaven er normeret til i den
risikobaserede dimensionering og hvor hurtigt vi skulle have været fremme jf. dimensioneringen. Herved
kan vi se, om vi stiller med det fornødne antal brandmænd og om responstiderne er overholdt.
Når Områdekoordinatoren har afsluttet kvalitetssikringen, så bliver der trykket på ”send til Odin” og alle
informationer overføres herved automatisk til Beredskabsstyrelsens Odindatabase, som er det centrale
samlingspunkt for alle beredskabers opgaver.
Hver den 10. i måneden trækker vores økonomimedarbejder i Norddjurs kommune
alle oplysninger ud af systemet ved at trykke på en knap, som overfører alle jeres
indtastninger til et excelark. Vores økonomimedarbejder Maria bruger derefter ca.
2 timer på at få vores resultater sat op i kvalitetsrapporten, som derefter sendes til
alle områdekoordinatorer og alle stationskoordinatorer.

Samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet
I perioden fra februar til maj har vi haft 5 kandidatstuderende i IT-ledelse tilknyttet fra Aalborg Universitet.
De studerende har gennem en række interview kortlagt vores brug af bippere med tilbagesvar til brug for en
projektopgave. Formålet med opgaven var at se på, om vi kan justere bipperne og anvendelsen af dem, så
det bliver nemmere at være brandmand og så vi samtidig kommer tættere på den aftalte bemanding i
dimensioneringen.
De studerende skriver:
Kære Brandmænd hos Beredskab & Sikkerhed

Vi har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med jer i forbindelse med vores semesterprojekt på Aalborg
Universitet. Vi har været glade for samarbejdet og har ved hjælp af jeres input fået afleveret et super
spændende projekt.
Vi startede med at kigge på jeres arbejdsgange for at finde ud af, hvordan bipperne fungerer og om vi kunne
finde på mere smidige løsninger. Ud fra vores analyser og møder med jer fandt vi frem til, at der er ændringer
til bipperen, som vil gøre det nemmere for jer i hverdagen.
 Justering af antallet af tryk ved tænd og sluk (f.eks. at det ikke kræver 6 tryk for at slukke)
 Mulighed for lyd/lys/tekst ved tilbagemelding på bipperen (så man kan se/høre om man har trykket
“kommer” eller “kommer ikke” f.eks. om natten)
 GPS (Potentielt muligt i fremtiden at koble GPS på bipperen, således at bipperen minder jer om, at I
har forladt eller returneret til ”5 minutters zonen”)
 At højttaleren bliver flyttet på bipperen, så den er bedre beskyttet mod støv og snavs
 Flere SIM-kort skal testes, så manglende mobildækning elimineres som fejlkilde
Udover ændringsforslagene til bipperen fandt vi også frem til, at det kunne være en idé at lave et system,
som viser jer hvilke personers bippere, der er tændt eller slukkede (og som hele tiden holdes opdateret).
Denne skærm/hjemmeside vil så hele tiden vise det reelle billede af, hvor mange brandmænd der er klar til
udrykning, og det vil kunne hjælpe jer med at skabe et bedre overblik i hverdagen.
Kasper går nu i gang med at finde ud af, hvor mange af ændringerne der kan implementeres.
Vi håber I kan drage nytte af vores opgave, som ligger i C3
under Information. Rigtig god sommer til jer alle.
Mange hilsner Christine, Peter, Berit, Søren og Emilie
IT-ledelse studerende

Nær-ved-ulykker
Den 03.05 var St. Fjellerup på udrykningskørsel i 7110, da ISL kaldte HL Fjellerup for at give sine meldinger.
Lydstyrken var meget lav, så HL havde svært ved at forstå meldingen og havde ikke mulighed for at skrue
lydstyrken op, da vognterminalen er placeret over chaufføren.
HL bad derfor chaufføren om at skrue op for lydstyrken, mens de stadig var under fremkørsel. Chaufførens
opmærksomhed afledes fra at køre udrykningskørsel på en forsvarlig måde, og det kunne medføre uheld.
Der er ikke fundet andre biler med samme problemstilling, derfor flyttes radioen i Fjellerups tanksprøjte
7110 i forbindelse med et i forvejen planlagt service. Dog har det givet anledning til overvejelser til fremtidige
placeringer i eksisterende og nye biler.
Placering af radioen over chaufføren i Tankvognene fungerer dog fint, da vedkommende kan foretage
fremkørsel alene og hvis det er tilfældet er der allerede taget stilling til, at fremkørslen sker efter en

vurdering af, om der skal køres kørsel 2 pga. sikkerhed. Til den vurdering kan man også medtage en vurdering
af radiobetjeningen.
Den mest fleksible løsning er at placere radioerne i midten af bilerne, således at den kan betjenes af både
chauffør og HL.
Ved udrykning den 26.05 bremser ISL 1920 hårdt op grundet tæt trafik, hvorefter der lyder et smæld fra det
ene forhjul og bilen bremsede efterfølgende ikke optimalt og trak mod venstre.
ISL fik bremset op før en eventuel kollision med den forankørende, og bilen kunne fortsat køre. ISL fortsatte
derfor til skadestedet med stor forsigtighed.
Efterfølgende skiftede ISL bil til 1910.
ISL 1920 har været på værksted og det drejede sig som en knækket bremseskive på højre forhjul. Der har
været en fejl i produktionen, og fra Volvo lyder det, at en sådan hændelse stort set aldrig sker.
Ved gennemgang af materiel på St. Ebeltoft fandt man en brandøkse med løst hoved. Øksen har ikke været
i brug siden AMR tjekkede alle økser efter tidligere nær-ved hændelse.
Øksen er erstattet af en anden økse og de øvrige økser er tjekket igen, uden fejl.

En vagtcentral der tænker fremad
REKO Vagtcentralen kunne den 13.06 på ISL-kanal 20 høre om en redning på havet af 8-9 personer i havsnød.
Der var kaldt styrker fra Århus, men VC hører yderligere snak om flere redningsbåde og om der var
bådberedskab i Knebel.
VC brød ind på ISL 20 og forespurgte på, om de skulle kalde båd fra Knebel.
JOC ville gerne have assistancen og St. Knebel blev kaldt ud ca. kl. 11.56

St. Ebeltoft til hjertestop
Brandmændene fra St. Ebeltoft var på vej ud til en ABA og udenfor stod en cyklist og bad om hjælp til et
hjertestop.
Da der var landet to ekstra mand på stationen, tog de kontakt og blev sendt afsted med FH-taske til personen
med stop.
Da de ankom var HLR påbegyndt og en hjertestarter hentet fra Kiwi. Efter ankomsten blev personen
genoplivet af en tidligere brandmand, som også er ambulanceredder.
Mandskabet fra 2210 anlagde ilt og personen fik det mærkbart bedre, hvorefter ambulancen fra Rønde
ankom. Der blev kørt K1 og skulle mødes med læge undervejs.
Under udrykningen til ABA fik HL gode tilbagemeldinger fra 2210. VC var fra starten underrettet om, at 2210
var sendt til stop og 2110 kørte fuldt mandskab til ABA.
Der er stor ros og anerkendelse til mandskabet på 2210 for godt udført arbejde.

Mød Babu
Vi har fundet navn til vores bamse, som nu hedder Babu. Han
vil kunne udleveres ved udkald til hændelser, hvor der er
børn impliceret, og vi håber han kan hjælpe med at trøste.
Vinderen af navnekonkurrencen blev Lotte. Stort tillykke.

Opdatering af personlige oplysninger i C3, intranettet.
Husk at få opdateret jeres personlige oplysninger i C3. Det er muligt at notere tøjstørrelser og ændre i
kontaktoplysninger, om nødvendigt.
Log på C3s intranet og under fanen Hjem vælges Min Information, og herefter kan man taste oplysninger ind
i fanen Information.

Presseklip

Grenaa i brand
Fra: Medlemsbladet FRIVILLIG Beredskab

Forårsøvelse i flammer og eksplosioner
Der var mange, der undrede sig over, om der var sket noget i Grenå lørdag den 22. april, da flere
redningskøretøjer fra Beredskab & Sikkerhed Randers – Favrskov – Djursland rullede ind i Grenå. Og det var
der da også. Der var både brand i et skib med flere savnede, brand og eksplosion på ”De Danske
Gærfabrikker” og en mand fastklemt under flere biler. Og ikke nok med det. Der var også sket en kæmpe
eksplosion på Maersk Drillings borerig ”Maersk Inspirer”, som ligger disse dage i havnen i Grenå. Her var
flere kommet til skade.
Men det hele var kun en øvelse. Traditionen tro afholdte Beredskab & Sikkerhed Randers – Favrskov –
Djurslands frivillige den årlige forårsøvelse.

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.
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