Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
- At forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser

Medlemsmøde ved Coloplasts afdeling i Mørdrup
Den 30. oktober 2008
Miljø - og sikkerhedsleder Lene Kjelmann havde, sammen med ejendomsmester Christian Skov
Mortensen, lagt et spændende program, og vi blev bestemt ikke skuffede!
Først fortalte Lene lidt om koncernen, der i dag er verdensomspændende med over 7.000 ansatte.
I afdelingen i Mørdrup er der ansat ca. 300 fordelt på 5 skift. I Danmark finder vi ikke alene
hovedsædet, men også en række af de afdelinger, som producerer engangsartikler til hospitaler og
brugere der f.eks. er stomiopereret eller er rygmarvsskadede og bruger urinkatetre. Du kan evt.
studere videre her:
http://www.coloplast.com/ECompany/CorpMed/Homepage.nsf/(VIEWDOCSBYID)/EBA9E8DF85E9
3286C1256C1A003ED1B8?opendocument&unid=EBA9E8DF85E93286C1256C1A003ED1B8

Lene og Christian supplerede hinanden under fremlæggelsen.
Efterfølgende tog Christian over, og fortalte om afdelingens "hardware" indenfor brandsikring,
bygninger, maskiner, installationer og sikkerhedsudstyr, samt samarbejdet med en række eksterne
rådgivere og inspektører. Koncernen skal bl.a. opfylde de meget strænge krav
til brandbekæmpende/-hæmmende installationer som deres forsikringsselskab FM Global har
opstillet, og jævnligt kontrollerer. Christian havde et fint motto vedrørende inspektioner: "Hvis jeg
snyder dig, snyder jeg mig selv".
I produktionen indgår bl.a. ethernol, som det eneste særligt brandfarlige produkt.
Man har derfor truffet en frivillig aftale med Nordsjællands Brandvæsen om at have et lager på

600 liter specialskum.
Alle bygninger er sprinklet, og man råder over 4.000 m3 reservevand samt ekstra pumper, så man
er sikker på altid at have vand nok.

Et udpluk af deltagerne.
Nu tog Lene igen over, og fortalte om afdelingens interne beredskab. På hvert af de 5 skift er der
mindst 3 personer, som indgår i beredskabsgruppen. De har alle sammen meldt sig frivilligt, selv
om enkelte lige skulle "prikkes lidt på skulderen" først. Når først de var kommet med i fælleskabet
var de dog alle glade for denne ekstra tjans, som stort set ikke giver andet udbytte end den
personlige kompetence beredskabsuddannelsen giver.
I et tæt samarbejde med Nordsjællands Brandvæsens uddannelsesafdeling, gennemgår alle
beredskabsfolkene en grundig uddannelse, målrettet til at løse afdelingens specifikke opgaver. Fra
uddannelsesplanen kan nævnes:
- Grundkursus i førstehjælp (12 timer)
- Genoptræning i førstehjælp hvert 3. år (4 timer)
- Træning i brug af hjertestarteren en gang årlig på Nordsjællands Brandskole
- Træning af indsats ved alarmering og ABA alarm
Desuden uddannes / informeres alle medarbejdere om:
- Organisering af det interne beredskab
- Forholdsregler ved brandalarm
- Flugtvejsplaner
- Træning i forholdsregler ved arbejde i EX områder
- Placering af hjertestarter samt mulighed for træning med hjertestarter en gang
årlig.

Endvidere informeres om aftalen med Falck Healthcare og der holdes såvel interne øvelser, som
uddannelser og øvelser på brandskolen.

Et par kik ind i det åbne rum nær receptionen hvor der findes såvel brandcentral som instrukser og
førstehjælpsudstyr.
Efter oplægget, gik vi en runde gennem alle afdelingerne og så såvel "robotmaskiner" som rigtigt
levende mennesker, beskæftiget med at producere de mange produkter under særdeles strenge
kvalitetskrav. Også sprinklercentralens store pumper blev inspiceret på vore rundtur, før vi
afsluttede med spørgsmål i mødelokalet.
Vi takker for besøget og byder Lene og Christian velkommen i Sammenslutningen.

- Tekst og foto Niels Erik Bølling.

