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Kejserens nye klæder!

Som det sikkert er blevet bemærket af de fleste medlemmer af 
Brandfolkenes Organisation, har repræsentantskabet på det sid-
ste ordinære møde besluttet, at man samstemmende bakker op 
om at konstituere undertegnede som formand, indtil der afholdes 
ordinær generalforsamling i B.O. i marts måned 2006.

Det var for mig vigtigt, at jeg havde opbakning til dette med et 
samlet repræsentantskab i ryggen, og det havde jeg.

Jeg vil i den kommende tid koncentrere mig om at synliggøre, at 
mange brandvæsner i dag bruger en uforholdsvis stor mængde 
energi på at fremstå som perfekte … lidt som ”Kejserens nye 
klæder”. I år 2005 venter alle bare på, at en eller anden træder 
frem og råber ”Men han har jo ikke noget tøj på!”

”Det er min overbevisning, at der rundt omkring opretholdes 
mange facader i forhold til det rette beredskab, beredskabets 
størrelse, og endelig hvad det forkromede beredskab egentlig er i 
stand til!”?

Mange har en forventning om, at der er uanede ressourcer til 
bekæmpelse af terror, at vi har det bedste udstyr til bekæmpelse 
af terror osv. – men er det nu så fint, som der gives udtryk for? 
Forsvarsministeren har forklaret, hvorledes han er blevet vejledt 
af sine; men han har vist også fået en forståelse af, hvad det er, 
der foregår rundt omkring i landet (se artikel fra landskonferen-
cen).

Mange har en forventning om, at beredskabet er et beredskab, 
som venter på at blive indsat til opgaver, som er naturligt for-
bundne med brand- og ambulancekørsel. Når man på landsplan 
taler om nedskæringer i 1. udryknings størrelse, er vi så meget 
bedre rundt omkring i vores egne brandvæsner, hvor man enkelte 
steder er meget konstruktive i forhold til at påtage sig opgaver, 
som ikke er forenelige med udrykninger!

Jeg er sikker på, at disse eksempler vil komme frem i lyset i løbet 
af kort tid, for det er min opgave i min stilling af sørge for, at så-
vel vores overenskomst som den generelle situation på arbejds-
pladsen er ideel. Og med dette i tankerne vil jeg da opfordre til, 
at alle tager denne opgave alvorligt, og at alle snart indser, at vi 
samlet når meget længere, end når medarbejdere og arbejdsgi-
ver ikke tager samarbejdet alvorligt!

Med dette takker jeg for den opbakning, som de respektive klub-
formænd på mandat fra medlemmerne har givet mig i denne 
sammenhæng.

Forsidefoto: 
Søndag den 2. oktober besøgte New Yorks tidligere borgmester
 Rudolph Giuliani Danmark for at takke for den danske støtte i forbin-
delse med 11. september 2001
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Livsfarligt Tetra
I forrige nummer af Brandmanden rejste vi tvivl om, hvorvidt beredskabet har behov for Tetra-
radioer. Vi kan nu bringe en artikel udarbejdet af foreningen ”Vore Børns Fremtid” omhandlende 
de sundhedsmæssige risici ved anvendelse af Tetra.

Fortsættes side 10

HVAD ER TETRA?
Tetra er en forkortelse for TErrestrial 
Trunked RAdio, hvilket kan 
oversættes til jordbaseret komprime-
ret radio. Tetra-netværket kan bruges 
til alle former for kommunikation 
– også almindelig telefoni.

TetraNet-master og -apparater ud-
sender mikrobølgesignaler med en 
modulations-frekvens på 17,65 Hz 
(og komponenter deraf på 35,29 
Hz, 52,94 Hz, 70,59 Hz osv.), hvilket 
ligger meget tæt på hjernens hjer-
nebølger (det, der udgør hjernens 
taktstok) på 16 Hz.

Forsøg med GSM, der ligeledes har 
modulationsfrekvenser tæt på men-
neskets hjernebølger, har vist, at 
hjernens hjernebølger bliver forstyr-
ret. Dette mistænker man for at for-
årsage bl.a. søvnløshed og depressio-
ner. I modsætning til GSM-masterne 
sender TetraNet-masterne hele tiden. 
Modulations-frekvensen på 17,65 Hz 
er ifølge TetraHealth meget svag, 
hvorimod TetraNet-apparaters modu-
lations-frekvens er kraftig, og sende-
styrken for apparaterne er lavere.

NABOER TIL TETRA-MAST SYGE
Ægteparret Sheila og Mike Moulton 
blev naboer til en Tetra-mast og måt-
te flytte fra soveværelset på 1. sal til 
kælderen på grund af hovedpine, 
koncentrationsbesvær og ubehag 
efter rejsning af masten.
Masten var opført uden tilladelse iføl-
ge lokalplanen pga. »tidspres« ifølge
selskabet AirWave. Tetra falder ikke 
ind under reglerne for mobilmaster, 
og eksperter frygter for helbredskon-
sekvenserne.

UAFHÆNGIGT STUDIE
Tetra-systemet pulserer ved 17,6 Hz, 
som er meget tæt på hjernens 16 Hz-
betabølger.

Af: Jeppe Cramon og Michael Schultz
     Stiftere af Vore Børns Fremtid

Den engelske regerings 
Uafhængige Mobiltelefon 
Ekspertgruppe (Independent
Expert Group on Mobile Phones) 
advarer, at hjerneaktiviteten 
kan blive påvirket. Studier har 
antydet, at radiobølger i dette 
frekvensområde kan medføre 
calciumtab fra hjernen og ud-
løse skader i nerve- og
immunsystemet.
Kilde: http://news.bbc.co.uk/1/
hi/england/hampshire/dorset/
3218845.stm.
 
SYGE POLITIBETJENTE
North Yorkshire-politibetjente 
rapporterer om hovedpine, kval-
me, migræne, søvnforstyrrelser 
og hudproblemer efter indfø-
relse af Tetra-systemet. Men 
afdelingschef Peter Walker for-
svarer systemet: »Det gamle 
system var farligere«.
Imens rejser videnskabs- og 
regeringsfolk rundt i landet og 
forsikrer politistationer om, at 
systemet er sikkert, og at forde-
lene ved det nye system opvejer 
enhver helbredsrisiko, men at 
radioen skal bæres i et hylster, 
og der skal bruges øresnegl 
– for en sikkerheds skyld.

Mr. Walker bekræfter, at 20 af 
de 1.400 betjente, der bruger 
Tetra, klager over helbredspro-
blemer. Han siger: »Der er in-
gen videnskabelig evidens, der 
viser, at systemet er skadeligt, 
men uheldigvis er der heller 
ikke bevis for, at det er helt 
sikkert«.

TETRA-UDVIKLERE FORSIK-
RER
Walker: ”Vi har modtaget for-
sikringer fra Tetras udviklere 
om, at fordelene ved Tetra langt 

opvejer eventuelle ulemper.
Det gamle systems dårlige dæk-
ning betød, at en isoleret betjent 
var mere i fare, end han ville være 
med Tetra.
Tetra har kostet 2,9 MILLIARDER 
pund at udvikle.

GRAVIDE BETJENTE FRITAGET
BBC har erfaret, at 173 betjente 
fra hele landet har klaget over 
ubehagssymptomer.
Som en forholdsregel har gravide 
betjente fået oplyst, at de ikke 
behøver at anvende systemet.

Senior-chefer fra AirWave/Tetra-
projektet er overbeviste om, at 
systemet er ufarligt, og vil, med 
støtte fra en videnskabsmand fra 
National Radiological Protection 
Board – professor Colin Blakemore 
– fortsætte med at udbrede det 
budskab til politiet.

Tetra er også tiltænkt ambulance- 
og brandvæsen, men nogle regio-
ner er 
begyndt at søge alternativer. Kilde: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/
2135013.stm.

HOME OFFICE GØR POLITIET 
TIL FORSØGSKANINER
Den uafhængige forsker Barry 
Trower blev hyret af Politiforbundet 
(Police Federation) for at under-
støtte eksisterende viden om 
potentielle Tetra-helbredsrisici. 
Konklusionen fra hans lækkede 
rapport er, at risiko for cancer ikke 
kan udelukkes.

Ifølge Trower er politifolks helbred 
blevet tilsidesat af økonomiske 
grunde. »Betjente er forsøgskani-
ner. De finansielle interesser over-
går de sundhedsmæssige”, siger 
han.

Forsidefoto: 
Søndag den 2. oktober besøgte New Yorks tidligere borgmester
 Rudolph Giuliani Danmark for at takke for den danske støtte i forbin-
delse med 11. september 2001
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 Af: Søren Tipsmark Næstformand for brandfolkenes organisation  

Landskonferencen 7.-8. september 2005

Landskonferencen for FOA’s Brand- og Ambulancefolk 
var i år forlagt til Vejle. Dette to-dages-arrangement 
stables på benene af den faglige klub og afvikles for 
ca. 30-40 kollegaer fra det ganske land. 

Der var velkomsttaler fra både borgmester og bered-
skabschef under kyndig vejledning fra klubformand 
Per Fejrskov. 

Borgmesteren talte om kommunesammenlægningens 
betydning, hvor man går fra at være en kommune 
med ca. 56.000 indbyggere til ca. 103.000 indbygge-
re. Med hensyn til størrelsesforholdet mellem ansatte 
i kommune, industri og teknologi drog han en parallel 
til det øvrige lands fremtidige struktur og var egentlig 
godt tilfreds. 

Beredskabschefen fortalte om de opgaver, brandvæs-
net var involveret i, og om økonomien. Af de kendte 
opgaver var bl.a. slukkerservice og telefonkæde. De 
fremmødte undrede sig dog, da der stod ”vedligehold 
af stoppesteder” og ”administration af valgmateriel”. 
Denne undren holdt ved begge dage.

Inden frokost startede EUC-MIDT ved Leo Moesgaard 
op med et indlæg om redningsdykning. Dette fortsat-
te efter frokosten, hvor menuen stod på gule ærter 
og pandekager med div. tilbehør jf. forretningsordnen.

Indlægget var en total gennemgang af hele ud-
dannelsesforløbet, suppleret af en Falck-redder fra 
Aalborg med flere års erfaring og Per Søndergaard 
fra Århus Brandvæsen, der gennemgik uddannelsen 
sidste år. I debatten undervejs blev der blandt andet 
stillet spørgsmål til, hvorfor der ikke var gennem-
ført flere hold, end tilfældet er. Og her er prisen for 
kurset sammenholdt med en realistisk driftspris ikke 
uvæsentlig. Uddannelsen koster fra 20.000 til 45.000 
kr., hvor der så kan opnås statstilskud på 15.000 kr. 
frem til udgangen af 2006. Omkostninger til udstyr, 
dykkerbil og evt. båd samt antallet af uddannede dyk-
kere for at opretholde et effektivt beredskab må også 
tages med for at give et ordentligt billede af den øko-
nomiske belastning.

Fotoserie: Optagning af mand i vand
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Landskonferencen 7.-8. september 2005

Senere på eftermiddagen begav vi os til Vejle 
Havn for at se overfladeredning og evt. prøve Vejle 
Brandvæsens nye RIB. Rekorden for opsamling af 
”person i vandet ved broen” er på 13 minutter, hvil-
ket må siges at være ganske godt, afstandene taget 
i betragtning. (se foto serie)

Derefter var der afsat ca. 1½ time sammen 
med forsvarsminister Søren Gade (V). Dette 
var et meget positivt indslag, uanset politisk 
ståsted. Det virkede absolut, som om mini-
steren havde sat sig ind i opgaven, og han 
viste stor interesse for vores arbejdsområde. 
Efterfølgende var der en længere lobby-snak 
med en af ministeriets embedspersoner, hvor 
det skinnede igennem, at de oplysninger, 
ministeriet får fra Beredskabsstyrelsen, ikke 
har et indhold, vi som brandfolk kan være 
tilfredse med. Her tænkes især på analysen 
fra 80-byers-beredskabet, som slet ikke tager 
de lidt større byer med. Det er nogle gamle 
ubrugelige strålerørs-statistikker, der bl.a. lig-
ger til grund for 1+5-bemandingen. Så rent fagligt 
skal skytset ikke rettes mod ministeren men imod 
Beredskabsstyrelsen, men det kan vel ikke undre 
nogen i dag.

Under middagen skulle næste års værtsby findes, 
og ikke overraskende blev det Viborg. I samme mo-
ment blev der indstiftet en forkromet pionerøkse, 
der fremover skal følge den næstkommende værts-
by som en slags ”huskenål”.

Torsdag morgen startede op med indlæg fra Pen-
Sam, og dernæst fulgte en større gennemgang af 
fyrværkeribranden i Seest ved beredskabsinspektør 
Finn Hansen. Alvorligheden og forløbet af denne 
brand er blevet belyst fra mange sider, også med 
udenlandske eksperters hjælp. Men der er stadig 

uløste gåder i forløbet, som mangler en fornuftig 
forklaring, og om disse nogensinde bliver belyst kor-
rekt, må stå hen i det uvisse.

Dagen blev afsluttet med en orientering fra Branche
arbejdsmiljøområdet ved Michael Dahl fra Roskilde.

Foto: Forsvarsministeren i debat
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Lægeambulancer: 
livreddende eller ”OVERKILL” ?
Af: redaktør Brian Vittrup

Når medierne og politikerne taler om gavnen af læ-
geambulancer, benyttes ofte udtrykket, at de har 
en livreddende indsats. Men har de rent faktisk en 
livreddende effekt? Eller rettere: Er det deres læge-
lige kompetencer, der gør en eventuel livreddende 
forskel?

Udgangspunktet er årsrapporten fra 2004 for landets 
største lægeambulance, nemlig H:S-Lægeambulance 
(Hovedstadens Sygehusfællesskab) – en rapport, 
som dokumenterer, hvilke typer ture H:S-lægeam-
bulancer har været involveret i, og hvilken type be-
handling lægeambulancen har ydet. Det er hensigten 
med artiklen at belyse, i hvor stor udstrækning der 
har været et behov for lægefaglig ekspertise på 
skadestedet, eller om en niveau II-behandler eller 
en paramediciner ville have været tilstrækkelig. Det 
er således ikke hensigten at rejse tvivl om, hvorvidt 
de tilstedeværende læger har ydet en præhospital 
indsats, men udelukkende at forsøge at belyse, om 
der er et reelt behov for læger i det omfang, de i dag 
medsendes.

H:S-Lægeambulance blev, som landets første, etab-
leret tilbage i 1985 på et tidspunkt, hvor uddannel-
sesniveauet i ambulancetjenesten var meget lavt. 
Det var derfor meget begrænset, hvilke former for 
behandlinger datidens ambulancefolk kunne iværk-
sætte. Ofte var deres eneste opgave af ren transport-
mæssig karakter. Igennem de sidste 20 år har ambu-
lanceuddannelsen gennemgået en radikal udvikling, 
hvor det seneste element er etableringen af en para-
medicinsk uddannelse. I takt med det øgede uddan-
nelsesniveau blandt ambulancefolkene og udviklingen 
af udstyret i ambulancerne skulle man tro, at behovet 
for lægeambulancer ville være dalende. Men ser man 
på antallet af udrykninger og på antallet af lægeam-
bulancer i hele landet, så har dette være støt sti-
gende i samme periode; men hvorvidt dette er udtryk 
for et reelt behov, vil jeg i det efterfølgende forsøge 
at belyse.

I 2004 blev H:S-Lægeambulance alarmeret 9.090 
gange (ambulancerne i H:S kørte ca. 50.000 akutte 
ture i samme periode). Af disse 9.090 blev H:S-læ-
geambulancer afmeldt på ca. 2.000 af primærambu-
lancer, ud fra den betragtning, at ambulancemand-
skabets kompetencer kunne dække den pågældende 

patients behov. Der er nøje instruks, der angiver, 
hvornår en lægeambulance i H:S må afmeldes. Af de 
resterende ca. 7.000 udrykninger var 730 af disse til 
patienter med sikre dødstegn. Tilbage er ca. 6.300 
ture, hvor H:S-Lægeambulance har opnået patient-
kontakt.

I rapporten er følgende fordeling benævnt som den 
væsentligste behandling, der er udført i forhold til de 
ca. 6.300 patienter.

Det interessante ved denne oversigt over de hyppig-
ste behandlinger er:

1. Ca. 75 % af de hyppigst udførte behandlinger 
ligger inden for en ambulancebehandler ni-
veau II’s kompetence.

2. Ca. 21 % af de hyppigst udførte behandlinger 
ville kræve en ambulancemand med en para-
medicinsk uddannelse.

Hyppigste / Væsentligste behandling

Anlæggelse af 
intravenøs adgang (IV)  3.169 patienter

Intravenøs væske 
(isotonisk saltvand)               585 patienter

Intubationer      252 patienter

Inhalation af bronkieudvidende 
medicin (bricanyl)     488 patienter

Intravenøs sukker til behandling af
for lavt blodsukker     391 patienter

Indgift af smertestillende medicin,
morfin eller fentanyl     723 patienter

Nitroglycerin til hjertetilfælde         659 patienter

Modgift til forgiftning med 
morfinpræparater eller 
benzodiazepiner    270 patienter
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Lægeambulancer: 
livreddende eller ”OVERKILL” ?

Tilbage er ca. 4 % eller 252 ture på årsbasis, hvor 
den hyppigste behandling har krævet en lægelig ind-
sats. Disse 4 % eller 252 ture omhandler udelukken-
de intubation, da dette ikke ligger inden for hverken 
ambulancebehandlerens eller paramedicinerens kom-
petenceområde. Dog findes der allerede i dag amter, 
hvor den præhospitale leder har givet uddannelse og 
efterfølgende kompetence til et udbredt alternativ til 
intubation, nemlig anlæggelse af larynxmasker.

I H:S-Lægeambulances årsrapport 2004 betegnes 
312 indsatser som værende af livreddende karakter. 
Det er desværre ikke nærmere beskrevet, hvilken 
type patienter der her er tale om, ej heller hvorvidt 
en ambulancebehandler eller eventuelt en parame-
diciner ville have kunnet udføre samme livreddende 
behandling. Men tager man udgangspunkt i HS-
Lægeambulances egne tal (i ovenstående tabel), så 
må den umiddelbare konklusion være, at en øget 
brug af paramedicinere ville have samme effekt som 
brugen af lægeambulancer.

Denne konklusion er H:S-Lægeambulance da også 
selv nået frem til i forbindelse med udarbejdelsen af 
en evalueringsrapport omkring brugen af paramedi-
cinere, sommeren 2004. Dette har dog hverken fået 
ledelsen på H:S-Lægeambulance eller den præhospi-
tale leder i H:S til at foreslå brug af paramedicinere 
frem for brug af læger, hvilket umiddelbart virker 
absurd, set i lyset af, at omkostningerne ved brug af 
en paramediciner er ca. 20 % af, hvad en lægeambu-
lance koster samfundet. Sagt på en anden måde, så 

er det mange gange blevet slået fast, at den vigtigste 
faktor i den præhospitale indsats er tidsfaktoren, og 
ud fra den betragtning burde det være interessant, at 
man kan få 5 gange så mange paramedicinerenheder 
i forhold til prisen for en lægeenhed, og ud fra de 
faktuelle oplysninger 5 gange så mange enheder, som 
kan løse de samme opgaver.

Førnævnte rapport afdækker, at man i særligt ud-
valgte kategorier af akutte ambulanceture, hvor 
man typisk ville afsende lægeambulance, med fordel 
kunne afsende paramedicinsk kompetence i stedet. 
Dette i op til 93 % af tilfældene, dog med mulighed 
for lægefaglig backup til paramedicineren, hvilket vil 
sige en formaliseret døgndækkende telefonisk super-
visionsmulighed på et hospital.

I forbindelse med den kommende regionsdannelse 
trænger vi til en debat, der tager afsæt i de sam-
fundsmæssige omkostninger ved at drive lægeam-
bulancer, set ud fra et cost-benefit-synspunkt, altså 
den bedste vare til den bedste pris. Debatten præges 
i dag i høj grad af de læger, der sidder på ledelses-
poster på lægeambulancerne og de præhospitale 
lederposter. Dette gør i sagens natur debatten meget 
unuanceret.

H:S-Lægeambulances årsrapport kan downloades på: 
www.akut.dk.

Evalueringsrapport om paramedicinere kan downloa-
des på: www.112.dk  (under rapporter).
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KOLLEGASTØTTEnetværket
… er nu en realitet i Københavns 
Brandvæsen, og der er uddannet i 
alt 17 personer – heraf 7 brand- og 
ambulancefolk, én per station – i 
Rekonstruktion og Integration af 
Traumatisk Stress (RITS) og som 
misbrugskonsulenter.
  Kollegastøtte er en gammelkendt 
sag i KB. Allerede sidst i 80’erne 
blev dengang bl.a. brandmand, nu 
stationschef, Flemming Hejdenberg 
udvalgt til såkaldt ”signalfanger”. 
Siden er konceptet udviklet, og da 
stationschef Niels Lauridsen får 
kontakt til psykolog Henrik Lyng på 
Bernstorff Slot, kommer der skub i 
tingene, og et mere ”professionelt” 
og struktureret kollegastøttenet-
værk er i dag en realitet.

  RITS-uddannelsen er meget an-
erkendt og benyttet i både Sverige 
og Norge, og jeg havde den for-
nøjelse at være sammen med 
flere af disse ”psykotraumatologer 
RITS” (en titel, man får med en 
overbygning på RITS-grunduddan-
nelsen) på en temadag afholdt på 
Bernstorff Slot, med Henrik Lyng 
som kursusleder. Der blev holdt 
foredrag af tre af disse pt-RITS.

  Første mand på podiet var 
fra Sverige: Tomas Malmqvist 
fra Nordiska Instituttet for 
Krishandtering. TM fortæller om 
RITS-samtaler med bl.a. pårørende 
til transplantationsbørn, ofre med 
krigstraumer og ansatte, som ud-
sættes for vold eller trusler om vold 
under udførelsen af dagligt arbejde 
– et emne, flere og flere brand- og 
ambulancefolk desværre kan tale 
med om. Her var det interessant 
at høre, hvordan der afholdes op-
følgende samtaler med de ”ramte” 
hhv. 3, 6, 12, 18 og 24 måneder 
efter voldshændelsen. Dette er en 
metode, der har vist sig særdeles 
effektiv i forhold til at modvirke 
frygt for at udføre ens arbejde og 
generelt at modvirke for tidlig ud-
brændthed på arbejdspladsen.

Hårde drenge har også bløde numser
Af:Tommy Kjær 507/Københavns Brandvæsen

  Næste mand på podiet var kvin-
de: norske Guro Fykse, som bl.a. 
arbejder med psykisk arbejdsmiljø 
i forskellige virksomheder. GF for-
tæller om et par forskellige episo-
der, hvor hun tilkaldes til firmaer, 
som har oplevet dødsulykker, 
og hvor RITS-metoden var den 
brugbare løsning, med psykolo-
gisk debriefing, både i grupper 
og individuelt. Også her bruges 
opfølgende samtaler.

  Til sidst var det danske Hanne 
Holmboe, offshore-sygeplejerske 
på Norges største olieboreplat-
form. Her er en arbejdsplads, 
hvor man er sammen 24 timer i 
døgnet, 14 dage i træk. 
Det medfører en del problemer 
for ”oliebisserne”, både af person-
lig karakter og som følge af ulyk-
ker eller ”tæt på-hændelser” på 
selve arbejdspladsen. Her fortæl-
ler HH om et par situationer, hvor 
RITS har været til stor hjælp for 
”bisserne”.

  Alt i alt en meget god dag, der 
giver en nødvendig inspiration. 

Hvis vores eget kollegastøttenet-
værk til stadighed skal kunne ud-
vikle sig og blive endnu bedre, er 
det efter min mening nødvendigt 
løbende at blive sendt på den slags 
kurser/dage, men det burde heller 
ikke være et problem, da vi jo selv 
”betaler” med fridage og selv skal 
sørge for frihed fra vagt.

  Ring til en af dine kollegastøtter, 
hvis du ”ryger ind i noget”, eller 
hvis du bare vil snakke!
Det er ikke en skam at have et pro-
blem, men det er en skam ikke at 
gøre noget ved det.
”Hårde drenge har også bløde 
numser”.
 

Tommy 507, 2. F
41 115 507

Foto:Tomas fortæller om RITS i Sverige

Foto:Man kan ikke altid selv se problemet !
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Branchearbejdsmiljørådet
for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING

TIL NYANSATTE
INDENFOR BRAND- OG
REDNINGSOMRÅDET



Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt at du
aktivt medvirker i at blive sat ind i gældende regler og aftaler
om arbejdsmiljøet, samt hvilke arbejdsfunktioner du skal
udføre.

Det er vigtigt, hurtigst muligt, at blive instrueret i at kunne
udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt for-
svarligt og derefter lige så vigtigt, at følge de givne instruk-
tioner.

Arbejdsmiljøet i brandvæsener og redningskorps kan udsætte
de ansatte for stærke fysiske og psykiske belastninger såvel i
det daglige arbejde, som under øvelser og i indsatser.

På de enkelte arbejdspladser er der oprettet sikkerhedsorgani-
sationer, hvor arbejdsgivere og ansatte samarbejder om at
sikre, at arbejdsmiljølovens krav om et sikkert og sundt
arbejdsmiljø overholdes.

Arbejdsgiveren har ansvaret for at arbejdsforholdene er sikker-
heds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og at arbejdet plan-
lægges og tilrettelægges, så det kan udføres fuldt forsvarligt.

Arbejdslederen skal samarbejde
om og medvirke til, at arbejds-
forholdene er sikkerheds- og
sundhedsmæssigt forsvarlige.

Medarbejderne er forpligtede
til at fremme sikkerhed og

sundhed på deres arbejdsplads.
De er endvidere forpligtede til at

samarbejde om sikkerheds- og sund-
hedsarbejdet bl.a. ved at vælge sikkerhedsrepræsentanter.

Er du i tvivl om forhold omkring arbejdsmiljøet, har du ret og
pligt til at henvende sig til din sikkerhedsrepræsentant, din
arbejdsleder eller arbejdsgiveren.

Enhver ansat har endvidere ret til at
forlade arbejdspladsen eller et farligt
område, i tilfælde af en alvorlig umid-
delbar fare, som ikke på anden måde
kan undgås.

Da det ved brandvæsner og rednings-
korps er vanskeligt, at gennemføre
sikkerhedsarbejde i den akutte fase
af en indsats, skal sikkerheden og
arbejdsmiljøet varetages gennem
planlægning, vejledning, uddan-
nelse, øvelser og træning. 

TIL NYANSATTE INDENFOR BRAND- OG REDNINGSOMRÅDET



nr. 5 / oktober  2005 / /

Men den ansvarlige leder skal dog altid vurdere om en opga-
ve kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt,
inden den sættes i gang.

Arbejdsmiljøarbejdet understøttes bl.a. gennem de arbejds-
pladsvurderinger der skal udarbejdes på arbejdspladsen og for
de alle arbejdsfunktioner.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en serie Arbejdsmiljøvejvisere,
i Nr.18 om Brandvæsen og Redningskorps kan du læse om de
særlige fysiske og psykiske risici der findes indenfor brand-
og redningsområdet.

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejleder om
arbejdsmiljø og sikkerhed i form af Branchevejledninger.
Vejledningerne indeholder metoder til at imødegå de særlige
risikomomenter og arbejdsmiljøproblemer der findes indenfor
brand- og redningsområdet.

Du bør sætte dig ind i de vejledninger der findes i ”Håndbog
med branche-vejledninger om sikkerhed og arbejdsmiljø for
brand- og redningsbranchen”. Branchevejledningerne har
betydning for din sikkerhed og dit arbejdsmiljø. Se også
”Notat om Branchevejledningers status indenfor brand- og
redningsområdet”.

Denne vejledning er udarbejdet for Branche-arbejdsmiljørå-
det for transport og engros af Planudvalget for brand- og
redning, som består af  repræsentanter for Foreningen af
Kommunale Beredskabschefer,  Forbundet af Offentligt
Ansatte, Falck Danmark A/S og Specialarbejderforbundet
i Danmark.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og
finder at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljø-
lovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledning-
en, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den
dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende
område.

Vejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem

egen organisation. Eller via Branchearbejdsmiljørådet for transport

og engros Fællessekretariatet Børsen, 1217 København K. Telefon

70131200. Du kan læse mere om Planudvalget og se de øvrige

branchevejledninger på www.BARtransportogengros.dk
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Layout: Palle Gram
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Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center
www.arbejdsmiljobutikken.dk

Du kan hente alle branchevejledningerne på:

www.BARtransportogengros.dk
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Seniornyt 
Af: Sven Præst, formand for seniorklubben

Vi er nu startet med vores onsdagsmøder i FOA 1-huset på Vilhelm Thomsens Allé 9 i Valby, og vi 
håber på, at vi kan fortsætte i disse lokaler i årene fremover, især da der her er mulighed for, at alle 
uanset mobilitet kan deltage.

De næste møder er den første onsdag i måneden, 
2. november og 7. december. Vi forsøger den 7. 
december at arrangere onsdagsmødet som et 
julemøde i lighed med sidste år.

Det vil naturligvis kræve en tilmelding og en 
betaling på 50 kr.

Tilmeldingen kan ske til kassereren på mødet i 
november og skal være ham i hænde senest den 
30. november 2005.

Efterårsfesten 2005

Torsdag den 10. november afholder vi igen vores efterårsfest i Amager Selskabslokaler på Amager.

Vi har jo som alle foreninger og klubber i dette land en stram økonomi, så derfor har vi valgt at 
holde festen i Amager Selskabslokaler igen. Her modtager vi altid en udsøgt service og nogle meget 
veltillavede og lækre anretninger og sidst men ikke mindst drikkevarer til fornuftige priser.

Vi håber naturligvis, at mange også denne gang 
vil deltage i vores efterårsarrangement.

Seniorklubbens medlemmer har allerede modtaget 
program og indbetalingskort.

Indbetalingskortet gælder både for 
kontingentindbetaling for 2. halvår samt deltagelse 
i efterårsfesten.

Deltagelse i efterårsfesten er 175 kr. per person.

Kontingentsatserne:

Medlemskontingent for 2. halvår er 175 kr., plus efterårsfest 350 kr.

Kontingent for 2. halvår for enker er 75 kr., plus efterårsfest 250 kr.

Kontingent for 2. halvår for passive er 90 kr., plus efterårsfest 265 kr.

På bestyrelsens vegne 
Sven Præst
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Livsfarligt Tetra fortsat fra side 3

Trower: ”Vicepræsidenten i 
Mobiltelefoni Ekspertgruppen, 
Lawrence Challis, afviser bekymrin-
ger om helbredsrisici”. »Challis sag-
de, han havde læst min rapport. 
Jeg spurgte, om han ikke mente, 
det er forkasteligt at bede betjente 
bruge Tetra, når regeringen ikke 
kan udelukke langtidskonsekvenser 
som kræft. Han svarede: ’Hvad er 
der galt ved det?’” Network News 
har forgæves forsøgt at få en kom-
mentar fra Challis. Politiforbundets 
formand, Fred Broughton: ”Denne 
rapport fra en uafhængig forsker 
er problematisk. Vi afventer stadig 
svar på en serie af spørgsmål 
vedr. langtidskonsekvenserne fra 
Tetra”. Kilde: 
http://www.vnunet.com/
networkitweek/news/2058122/
police-fear-cancer-risks-airwave.

TROWERS KONKLUSION:
I dette dokument er der en masse 
data, der antyder, at langtidsud-
sættelse for mikrobølger er ska-
delig. Men: Videnskab handler om 
argumenter. Det er farligt, når en 
videnskabsmand insisterer på, at 
han/hun har ret. Videnskabsfolk, 
der har påstået at have ret (ofte 
offentligt) og efterfølgende har 
vist sig at have taget fejl, in-
kluderer dem, der behandlede 
thalomid, asbest, BSE, tobak, 
Golfkrigssyndromet, GMO-mad 
og vitamin B6, bare for at nævne 
nogle få.Så lad os antage, at jeg 
tager fejl, og lad os antage, at hver 
eneste af de videnskabsmænd, 
hvis akkumulerede arbejde udgør 
tusinde af års arbejde, som jeg 
refererer til i min rapport, også ta-
ger fejl. For argumentets skyld. Mit 
argument er uændret og simpelt. 

Jeg foreslår, at politibetjente får 
mulighed for at få adgang til beg-
ge sider af denne videnskabelige 
debat, med al litteratur til deres 
disposition. At de får lov til selv at 
beslutte, om de vil bruge Tetra. 
Hvis hver betjent beslutter, at de 
elsker Tetra så meget, at de vil 
tage det med hjem i seng, har jeg 
ingen problemer med det. 
Det eneste, jeg beder om, er, at 
betjentene får et valg, når deres 
fremtidige helbred står på spil.
Kilde: http://
www.planningsanity.co.uk/reports/
trower.htm.

Se foreningens hjemmeside på: 
www.voreboernsfremtid.dk.
Kildeangivelse: Ovenstående ar-
tikel bygger blandt andet på en 
artikel udarbejdet af det engelske 
BBC.
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Søndag den 2. oktober besøgte New Yorks tidligere borgmester
 Rudolph Giuliani Danmark for at takke for den danske støtte i forbindelse 
med 11. september 2001.
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Lørdag den 1. oktober blev Frederiksbergs nye ambulance stjålet, mens 
mandskabet var oppe i en lejlighed hos en hjertepatient. På billed har 
politiet fundet den efterladte ambulance. 

Ambulancens båre måtte transporte-res på alternativ måde
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Københavns 
Brandvæsen fik as-
sistance af Tårnbys 
tankvogn, da der 
var ild i skrothand-
len i Sydhavnen.
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Ny ambulance på Frederiksberg
Ambulancer fra Frederiksberg Brandvæsen har i mange år været af ”amerikaner-typen”, men nu har 
de indkøbt Mercedes-Benz Sprinter. Læs her om baggrunden for dette vogntypeskift.

Af: Jakob Poulsen 5121, Frederiksberg Brandvæsen

Så er tiden kommet til, at vi skal 
have en ny ambulance. Og efter at 
have studeret de nye T5-ambulan-
cer i Københavns Brandvæsen samt 
Gentofte Brandvæsens Sprinter var 
vi umiddelbart stemt for at vælge en 
Sprinter, da vi fandt pladsen i VW T5 
for trang. Det var dog en studietur til 
Tyskland, der dannede baggrund for 
vores endelige beslutning.

I Tyskland havde vi mulighed for 
at prøvekøre en tysk ambulance af 
Sprinter-typen, men som er udstyret 
med en anden undervogn end den, 
man ellers har set på Sprinter-ambu-
lancer i Danmark.

At valget primært stod imellem 
en VW T5 og en Mercedes-Benz 
Sprinter, skyldes, at disse overholder 
de nye EU-krav, hvilket vores nuvæ-
rende Ford Econoliner ikke gør.

Vores nye ambulance er byg-
get af det tyske firma Hospimobil. 
Kontakten til det tyske firma er gået 
igennem HMK Ringe Karrosseri A/S. 
Her har Leif Sørensen været kontakt-
person og blandt andet været en stor 
hjælp med hensyn til de sproglige 
barrierer, der har været med tysker-
ne. Derudover skal der lyde en stor 
tak til Leif Sørensen for at have stået 
til rådighed næsten dag og nat for 
ambulanceudvalget på Frederiksberg 
i forbindelse med opbygningen af 
vores nye ambulance. Det er blandt 
andet takket være ham, at mange af 
vores ønsker om indretning er blevet 
opfyldt. Hele indretningen er lavet ud 
fra tegninger, som mandskabet på 
Frederiksberg har udarbejdet.

Selve opbygningen/indretningen er 
blevet til med inspiration fra både 
Københavns nye T5’er og Gentoftes 
Sprinter suppleret med ideer fra vo-
res gamle ambulance.

Opbygningen i bårerummet er 
lavet af lamineret krydsfiner, 
som er meget rengøringsvenligt. 
Alle samlinger mellem gulv og 
skabe er silet, så der er mulig-
hed for at rense den indvendig 
med en damprenser, uden at 
noget tager skade. Skabe og 
betjeningspanel for lys, varme, 
udsugning og indsugning samt 
iltregulering er placeret på en 
sådan måde, at behandleren kan 
nå det meste fra behandlersæ-
det. En lille detalje er, at defibril-
latoren er placeret ved skydedø-
ren, når den ikke er i brug, men 
skulle behovet opstå, kan den 
tages ud inde fra bårerummet 
uden at åbne skydedøre.

Med hensyn til siddepladserne i 
bårerummet har vi fået opfyldt et 
ønske om ikke at have nogen klap-
sæder men derimod to ergonomisk 
korrekte sæder, som også kan køre 
frem og tilbage, så man har mulig-
hed for at have en god arbejdsstil-
ling. Alt materiel i bårerummet er 
lukket inde i skabe for nemmere at 
kunne holde det rent.
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Udvendig er den jo blevet grøn 
og gul. Der er blevet lavet nogle 
undersøgelser, som viser, at for at 
vi bliver set bedst muligt, skal den 
være lavet enten i firkanter eller 
også skal den være bolsjestribet. 
Derfor har den fået de måske 
lidt britisk-inspirerede firkanter 
forneden. Den grønne farve ses 
meget tydeligt, og så er grøn jo 
Frederiksbergs kommunefarve. 
Den grønne bliver blå, når den 
bliver belyst.

Udstyr kan nåes fra behandlersædet

Ergonomisk korrekte sæder
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En lille detalje er, at defibrillatoren er placeret ved skydedøren, når 
den ikke er i brug, men skulle behovet opstå, kan den tages ud inde 
fra bårerummet uden at åbne skydedøre.



Golfafdelingen
Golfafdelingen har netop spillet sin årlige match mod
Malmø Brandvæsen. Denne gang tabte vi desværre 
med mindst mulig margen… Et ½ point…!!!
Næste år napper vi dem… 
Henrik 834 
Kan ikke læses i BI-news endnu… 

SPORT
Leveret af BI-news

Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf. 28 86 48 02, e-mail: henrik834@yahoo.dk 

Skytteafdelingen
Lige hjemvendt fra Rendsburg i Tyskland, og stadig svært ved at
få armene ned, da 1. holdet fra Brandvæsenet Idrætsforenings
skytteafdeling vandt…
Læs artiklen i BI-news nr. 137 

Cykelafdelingen
Cykelafdelingen og Aktiv Cykelrejser kommer igen med et godt tilbud. 
En uge på Mallorca, fra den 23. april til den 30. april, med fly fra Mærsk
Air.
Du får ½ pension, du får transfer til- og fra  hotellet, som bliver Playa Cala 
Mayor, altså det samme som sidste år.
Du får søde rejsekammerater, du får slidt r…. ud af bukserne…

Læs artiklerne i BI-news nr. 137 

NM 2005 (fodbold)
Efter ca. 2 års arbejde var det med stor forventning 
at vi, 373 Kim, 554 Frank, 922 Lars og 902 Bjarne, 
tog imod vores Nordiske og egne brandbrødre på 
fodbold anlægget. 8 hold havde tilmeldt sig 
turneringen og de blev inddelt i to grupper.

Læs det hele i BI-news nr. 136

BI-news i Brandmanden
Efter forhandling er det vedtaget at BI-news har en fast side i Brandmanden i hvert nummer gennem hele året.
Her vil blive bragt uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt evt. kommende store arrangementer i BI regi…

Alle artikler kan læses på www.bi-sport.dk
VH Henrik 834, BI-news redaktør

NM 2005 (kanotur)
Kanotur på Mølleåen onsdag den 24/8-2005. 
Efter to års planlægning skulle det vise sig om kanonerne
holdt vand. 32 kanoer på Mølleåen! vi havde budgetteret 
med 50, så der var plads nok.

Læs artiklen i BI-news nr. 136 

Floorballafdelingen
Efter en lang og tiltrængt sommerpause, er det nu på tide at starte med træningen igen. Træningen vil ligesom sidste sæson blive afviklet i 
Hermeshallen Hal 2, Steenwinkelsvej 19 på Frederiksberg onsdage kl. 20 - 22.

Læs det hele i BI-news nr. 135 
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www.bi-sport.dk

Svømmeafdelingen
DET ER NU SÆSON START DEN 7.9-2005

ALLE ER VELKOMNE….

Læs det hele i BI-news nr. 137

Fristen for tilmelding til WPFG ’07 i Adelaide, Australien er udløbet. 62 har tilmeldt sig…

NM 2005 (formandsord)
Vi nedsatte i 2002 en Styregruppe i BI,
som havde ét eneste erklæret mål, nemlig
at give vores gæster ved de netop
overståede Nordiske Mesterskaber en på 
opleveren. Hvis man kan måle succes i 
grader …

Læs det hele i BI-news nr. 135

NM 2005 (TRI)
I 2003 overtog BI værtskabet for Nordiske 
Mesterskaber og jeg blev valgt ind i 
styregruppen for at hjælpe med 
tilrettelæggelsen. Jeg skulle være hjælper 
ved triatlon stævnet, men inden jeg fik set 
mig om...

Læs det hele i BI-news nr. 136 

Bjergklubben
I juni måned var 12 medlemmer af
Bjergklubben på Kanotur i det
sydsvenske.
Humøret var som altid højt. (Det skal
det vel egentlig også være i en
bjergklub)
Igen i år søsatte vi kanoerne …
Læs det hele i BI-news nr 134

18
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København:
Afgang:

Brandmand 915 Steen Spanggaard er afgået med udgangen af september måned.
Brandmand 756 Palle Clausen er afgået med udgagnen af august måned.
Brandmand 130 Kim Janos Hansen er afgået med udgangen af august måned.
Brandmand 721 Jens Christian Svendsen afgår med udgangen af oktober måned.
Brandmand 891 John Daniel Harthimmer udgår med udgangen af oktober måned.
Brandmand 504 Steen Rasmussen afgår med udgangen af november måned.

Dødsfald

Pensioneret korpsbrandmester Georg Dirchsen er afgået ved døden den 23. juni 2005

Taksigelser 

Tak for opmærksomheden ved 563 Erik Kristell’s begravelse.
Grete Kritell
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Henvendelser vedr. personalia 
bedes rettet til Sanne Henriksen 
på telefon 46 97 10 85 eller 
via mail: she048@foa.dk

Gentofte Brandvæsen.

Ansættelser:

Martin Andre`Assentoft er ansat som brandmand 
pr.1 september 2005.

 Problemer med Alkohol?
-Her kan du få hjælp

 Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere           
 (AA) på tfl. 70 10 12 24 eller til Ib Frøby på tlf 36 16 61 85.
 Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne

 Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet:    
 www.anomyme-alkoholikere.dk
 Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at   
 gøre noget ved det! 



Jobbet:
a. akutredder:
Der forrettes tjeneste på en eller fl ere af de 6 akutstationer, der er 
beliggende i Jægerspris, Frederiksværk, Græsted, Allerød, Fredensborg 
samt Helsingør.
Gruppen består af 26 mand, som udgør en selvstyrende gruppe.

b. ambulancebehandler/ambulanceassistent niveau I:
Der forrettes tjeneste på en af de 16 stationer. Tjenesten kan være enten 
på døgnvagt eller effektiv 12 timers tjeneste.

Vi lægger vægt på den selvstændige præstation samt beslutnings-
dygtighed, fl eksibilitet og ikke mindst gode samarbejdsevner i forhold 
til kolleger og øvrige samarbejdspartnere.

Kvalifi kationer:
a. akutredder:
• har gennemgået opdateringsuddannelsen på niveau II
• har fungeret som behandler i min. 2 år
• gerne kendskab til sygehusstrukturen i Frederiksborg Amt
• vil indgå i en selvstyrende gruppe
• kan tage ansvar for egen læring
• deltager aktivt i gruppens arbejde
• er villig til at gennemgå nødvendig uddannelse

b. ambulancebehandler/ambulanceassistent niveau I:
• Behandler på niveau II/afsluttet uddannelsen som redder
• Afsluttet niveau I.

For alle stillinger gælder:
• Kørekort til bil (gerne erhvervskørekort og kategori C, 
 dog ingen betingelse)
• Et godt helbred
• God fysisk form
• En positiv og serviceminded livsindstilling
• Du skal indsende straffeattest med din ansøgning

Vi tilbyder:
• Ansættelse i henhold til overenskomst med  3F/CF
• En løn for assistent niveau I mellem kr. 22.365,09 
     og kr. 23.894,62 pr. måned
• En løn for behandler niveau II mellem kr. 23.007,41 
     og kr. 24.536,94 pr. måned
• Fri uniform
• Gode kolleger samt en uformel ledelsesstil

Ansættelsesgrundlag:
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem HTS-A og 3F/CF 
i Danmark med de dertil hørende lokalaftaler og vagtordninger.

Løn:
Lønnen er sammensat af grundløn, kvalifi kationsløn, evt. døgnvagts-
tillæg og anciennitetstillæg. Hertil kommer genetillæg i henhold til den 
vagtordning, der arbejdes efter. Pensionsordning iht. overenskomst.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan indhentes på vores hjemmeside 
www.falck.dk, eller hos planlægningschef Pernille Søndergaard 
på tlf. 44209680 eller mobil 40419522.

Tiltrædelse: Snarest

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning,  enten mrk.: „Akutredder – Region Øst“ eller 
„Ambulancebehandler – Region Øst“ eller „Ambulanceassistent 
– Region Øst“, sendes til:

Falck Danmark A/S
Personaleafdelingen
Falck-Huset, Polititorvet
1780 København V

Ansøgningsfrist:
Fredag den 11. november 2005

akutreddere,  ambulancebehandlere 

                       samt  ambulanceassistenter  niveau I

Falck er en virksomhed, hvis hovedopgaver siden 1906 
har været at forebygge ulykker, nødsituationer og 
sygdom samt redde nødstedte 
og syge. 
        I Danmark beskæftiger vi ca. 11.000 medarbejdere, 
fordelt på 131 stationer, 5 vagtcentraler samt diverse 
administrative stillinger.
Uanset uddannelse, stilling og arbejdssted har vi det til 
fælles, at vores hverdag handler om kundernes 
sikkerhed og tryghed. Det er et stort ansvar, og 

naturligvis stiller det krav til os som mennesker og som 
Falck-medarbejdere at forvalte det ansvar. Men det 
giver os også mange spændende og afvekslende 
arbejdsopgaver.
    De 5 vagtcentraler er teknologiske højborge, der 
modtager alle anmodninger om assistance og derefter 
varetager disponeringen af stationernes mandskab og 
køretøjer, så der kan ydes den optimale hjælp. Falcks 
vagtcentraler besvarer årligt omkring 5 millioner 
telefonopkald. 

Falck søger

Falcks Region Øst søger akutreddere til bemanding af vores 6 
akutstationer i Frederiksborg Amt. Herudover søges ambulance-
behandlere/ambulanceassistenter niveau I til både Driftområde 
Frederiksborg Amt og Driftområde Storkøbenhavn.
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