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(E-MAIL ADRESSER KORRIGERET APRIL 2018)

Personale- Kompetence
CHEF- OG LEDELSESNIVEAU
Emne

Forklaring

CHV

Koordinerer og leder det statslige redningsberedskabs opgavevaretagelse,
herunder indsætter det statslige redningsberedskabs enheder strategisk.
Leder selvstændigt det statslige redningsberedskabs udrykningsvagt ved
løsningen af opgaver på et skadested såvel med som uden en etableret
indsatsledelse ved en større, længerevarende og/eller kompleks hændelse.
Varetager den tekniske ledelse af redningsberedskabets indsats på et
skadested, herunder samarbejder med indsatsleder Politi, indsatsleder
Sundhedsberedskab og andre relevante aktører på et skadessted.

1. VH

ISL

MELLEMLEDERNIVEAU
Emne

Forklaring

2. VH

Leder selvstændigt større dele af det statslige redningsberedskabs
udrykningsvagt ved løsningen af opgaver på et skadested med en etableret
indsatsledelse ved en større, længerevarende og/eller kompleks hændelse.
Varetager funktionen som teknisk leder ved et mindre skadested, hvor der
ikke er etableret en indsatsledelse.
Betjener det ved centret værende specialmateriel.
Leder selvstændigt det statslige redningsberedskabs opgaveløsning ved en
mindre, afgrænset og veldefineret opgave på et skadested med en etableret
indsatsledelse.
Leder, under ledelse/supervision af 1. VH, et hold på et skadested ved en
større, længerevarende og/eller kompleks hændelse.
Leder selvstændigt en forsvarlig afhjælpende indsats på et skadested, hvor det
vurderes, at der ikke er behov for tilkaldelse af en indsatsleder (jf. Bekendtgørelse
om risikobaseret kommunalt redningsberedskab – BEK nr. 765 af 3. august 2005).
Leder af førsteudrykningen, herunder indgår i samarbejdet med indsatsleder
redningsberedskab, politi, sundhedsberedskab og andre relevante aktører på et
skadessted.
Leder den tekniske opgaveløsning for eget mandskab.

3. VH

Holdleder som teknisk
leder
Holdleder
(brand/indsats)
Holdleder andet

MANUELT NIVEAU
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Certificeret
redningsspecialist

Redningsspecialisten kan virke i det statslige redningsberedskab som certificeret
redningsspecialist inden for brandslukning, redning, USAR, førstehjælp og CBRN i
sit operative virke i det statslige redningsberedskab, og er certificeret national
specialist i Urban Search and Rescue (USAR), samt certificeret national specialist i
Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives (CBRNE). Endvidere kan
deltageren deltage i internationale eftersøgnings- og redningsopgaver
Redningsspecialisten kan virke i det statslige redningsberedskab som
redningsspecialist inden for brandslukning, redning, USAR, førstehjælp, og CBRN i
sit operative virke, og er certificeret national specialist i Urban Search and Rescue
(USAR). Endvidere kan deltageren deltage i internationale eftersøgnings- og
redningsopgaver.
Redningsspecialisten kan virke i det statslige redningsberedskab som Kemi- og
USAR-tekniker inden for brandslukning, redning, USAR, førstehjælp og CBRN i sit
operative virke.
Uddannet brandmand. Funktionsuddannelse Indsats er uddannelsen inden for
brand, redning og CBRN (Chemical, Bio-logical, Radiological and Nuclear) målrettet
de opgaver på manuelt niveau en brandmand selvstændigt skal udføre på et
skadested.

Redningsspecialist

Kemi- og USAR
tekniker
Funktionsuddannelse
indsats (brandmand)
Grunduddannelse
indsats

Grunduddannelse Indsats er den grundlæggende uddannelse inden for brand,
redning og CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) målrettet de
grundlæggende opgaver på manuelt niveau en brandmand skal udføre på et
skadested. Grunduddannelse Indsats giver ikke kompetence til at virke som
brandmand, hertil skal certificeringen i Funktionsuddannelse Indsats være
gennemført med tilfredsstillende resultat.

Manuelt niveau andet

Alle andre end ovenstående kategorier, herunder personer med kompetencer
inden for Stabsstøtte og Teknisk Service. Disse uddannelser er en modulopbygget
uddannelse målrettet opgaverne på manuelt niveau indenfor
redningsberedskabets støttefunktioner. Uddannelsen dækker fire hovedtemaer: En
grundlæggende basisviden om arbejdssikkerhed, beredskabets opbygning m.m.,
der er obligatorisk for alle (Modul 1-3 af i alt 30 timers varighed); én tema med
fokus på stabshjælp; ét tema med fokus på indkvartering og forplejning; og ét
med fokus på klimarelateret redningsarbejde.

