NOTAT

12. okt. 2018
Sagsnr:
Viden og Analyse

Definitioner af valgmuligheder i feltet ”Rapportkategori”

Standard: En indsats udført af et beredskab i sit eget beredskabsområde.
Eksempelvis en indsats af Beredskab Øst hos Beredskab Øst.
ELLER en indsats udført i et andet beredskabsområde, fordi vagtcentralen har taget
fejl af beredskabsområderne. ALLE andre indsatser i andet beredskabsområde er
enten assistance eller aftale.
Assistance: En indsats udført af et beredskab i et andet beredskabsområde efter
tilkald fra det beredskab, som ”ejer” området. F.eks. en indsats fra Nordvestjyllands
Brandvæsen i Nordjyllands beredskabs område.
Ved en assistance er der altid en standardrapport, som udfyldes af det beredskab,
som har tilkaldt. (husk at koble rapporterne)
Når antallet af hændelser skal opgøres tælles assistancerapporter ikke med, da
standardrapporten allerede har angivet, at der er en hændelse.
Ved opgørelse af f.eks. timeforbrug tælles timerne fra assistancerapporterne med.
Hvis en station assisterer en anden station inden for beredskabsområdet samles
oplysningerne på samme standardrapport, køretøjer fra den assisterende station
sættes til assistance.
Aftale: En indsats udført af et beredskab i et andet beredskabsområde i h.h.t. en
aftale indgået mellem de 2 beredskaber. Et eksempel kunne være et beredskab
med en motorvej i umiddelbar nærhed af beredskabsgrænsen, og hvor det er
nemmere/hurtigere for naboberedskabet, at komme til at rykke ud i venstre spor.
Der er normalt ikke en standard-rapport tilknyttet til en aftalerapport.
Aftalerapporter opgøres på samme måde som standardrapporter.
Øvelse: Anvendes hvis der er skrevet en rapport i drift-ODIN, som f.eks. afslutning
på en øvelse. Der opfordres generelt til at anvende ODIN-test til dette.
Øvelsesrapporter tæller ikke i opgørelser.
Uden for beredskabsloven: Kan anvendes til dokumentation af indsatser uden
for beredskabsloven. Frivilligt.

Rapporterne tæller ikke i opgørelser. Eksempler kan være aftaler vedr.
tyverialarmer eller hjælp til plejehjem m.fl.
Udenlandsk assistance: Se særskilt notat
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