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

Medlemsmøde med ledsagere på Københavns Brandvæsens brandskole
Den 23. november 2004
Brandskolens chef Ole W. Jacobsen var vores vært under hele mødet.
Han overlod dog ordet til et par af skolens lærere som fremlagde dagens to emner:

Det handler om sekunder
Ambulanceinstruktør Kenneth
Lübeche gav først en information om
hjertestarterne, som foruden at være fast
udstyr i alle ambulancer, nu også findes
på mange offentlige steder som f.eks. på
DFDS bådene til Oslo, i Lufthavnene, på
Brøndby Stadion og i Parken, samt (fra i
dag 24. november) i Metroen, for blot at
nævne nogle.

Der efterlyses en samlet registrering af, hvor man finder dem.
Det vil være en stor hjælp, for såvel publikum som førstehjælpere og indsatspersonel at vide,
præcis hvor man kan finde en hjertestarter.
Det er de første minutter, der er altafgørende for en succesfuld indsats. I bedste fald kan
ambulancen være fremme på under 10 minutter, men desværre er responstiden i de fleste amter
noget over dette. Vi fik et indblik i, hvor let det er at betjene apparaterne, som selv i ord og
billeder ”fortæller,” hvad du skal gøre, men vi fik også indtryk af, hvor vigtigt det er, at man kan
grundlæggende førstehjælp.

Hjælperøgdykkere (beredskabshjælpere)
Herefter tog brandinstruktør Poul
Jacobsen over, og fortalte om baggrunden
for uddannelsen af hjælperøgdykkere.
I Københavnsområdet fik man i begyndelsen
af 1990’erne for alvor øjnene op for værdien
af at have nogle uddannede hjælpere ”på
stedet,” som kunne assistere de
professionelle indsatsstyrker. Enkelte store
bedriftværn havde dog længe haft noget
tilsvarende.

Baggrunden, de store brande i Provianthuset, Odd Fellow Palæet og Slotskirken, viste, at der var
behov for ”bedriftværn i hverdagen”
3 dages uddannelsen går mest på af kunne være guider på stedet, at kunne
bruge mindre slukningsmidler, og at kunne foretage værdiredning, samt i øvrigt
at være hjælpere for indsatsstyrkerne. Røgdykkerudstyret er ikke til brug under brandindsats, men
netop til beskyttelse, når man udfører de primære opgaver.
Den beskrevne ordning er formuleret af Københavns Brandvæsen i samarbejde med enkelte store
institutioner, og uddannelsen er i dag godkendt af Beredskabsstyrelsen, og søges udbredt til hele
landet. I hovedstadsområdet findes der nu hjælperøgdykkere bl.a. i Folketinget, Nationalbanken,
Det Kongelige Bibliotek og i Tivoli. I forbindelse med den nye DR- by er der et krav om, at der altid
skal være to uddannede personer på vagt alle døgnets timer.
Det er de personer, som er redningsberedskabets ambassadører på stedet, og som kollegaerne
naturligt henvender sig til, hvis der er behov for hjælp.
Vi kan da foreslå, at man finder en anden betegnelse, som er mindre ”dramatisk” end røgdykker.
For eksempel virksomhedens beredskabshjælpere.

Brandskolens uddannelsesmuligheder
Skolechef Ole W. Jacobsen afrundede
med at berette om skolen, og de
muligheder for uddannelse der tilbydes
her. Skolen uddanner ikke kun
brandvæsenets personale, idet der er ca.
6.000 elever pr. år, som er i berøring med
skolen. Det er personel, fra såvel
kommunale institutioner som fra
virksomheder og institutioner i området.
Der er 7 fast tilknyttet skolen, heraf en fysioterapeut, men der ud over er der 33 instruktører som
dækker områderne ambulance- og førstehjælpsuddannelse, brand og pionéruddannelse samt
idræt og test af brandpersonel. Desuden sorterer brandvæsenets videogruppe også under skolen.
Skolen er lokalemæssigt klemt, men megen undervisning foregår ”ude i byen”
På selve skolen er der dog 5 undervisningsrum og et grupperum, et varmehus i to etager samt
kælder, et tårn på 25 meter, en kravlebane i 4 etager på samlet 100 meter, og desuden diverse
lokaliteter som f.eks. ”torturkammeret” her, der er den rene afslapning i forhold til de andre
steder.
Efter de informative indlæg var der lejlighed til at bese lokaliteterne og brandmuseet, der i dagens
anledning blev åbnet. Brandmuseet har ellers åbent hver tirsdag.

Vi sluttede festligt med fælles ”julespisning”, idet Sonja og Palle havde fremtryllet alskens dejlige
mad, så ingen kunne gå sultne fra mødet.
Du kan læse mere om brand- og redningsskolen ved at følge linket her:
http://www.brand.kk.dk/neobuilder.php?id=200203131731234600000013687
Århus Redningsberedskabs har truffet en særlig aftale med TDC om hjælperøgdykkere.
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