Notat

Registrering af udrykninger i ODIN herunder opgaver, som ikke er omfattet af beredskabsloven
Redningsberedskaberne kan varetage følgende opgaver:
-

opgaver omfattet af beredskabslovens § 12, stk. 1, i hele ind-

-

satsens forløb
opgaver omfattet af beredskabslovens § 12, stk. 1, i dele af indsatsens forløb (den ”akutte” fase) og efterfølgende opgaver af
entreprenørlignende karakter (efter nødretlige grundsætninger

-
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eller andre regler)
opgaver, der ikke er omfattet af beredskabslovens § 12, stk. 1,
men som løses efter andre regler (f.eks. beredskabslovens § 8,
nødretlige grundsætninger eller kommunalretlige regler)

Der er overladt et skøn til alarmcentralen (AC) – både ved alarmeringen og disponeringen – vedr. afgræsningen af beredskabsindsatser
herunder opgaver, idet der ofte foreligger ufuldstændige oplysninger
fra skademelder. Derudover kan kommunerne have lavet aftaler med
(AC) om disponering ved nogle alarmeringer.
På skadestedet er der også overladt den tekniske leder et vidt skøn
vedr. opgavens karakter, herunder om opgaven er akut, eller mere har
karakter af en entreprenøropgave.
Nedenfor er listet eksempler på opgaver, som har en sådan tilknytning
til opgaver efter beredskabslovgivningen, at der skal foretages indrapportering i ODIN, selvom de ikke direkte udstråler ”blå blink”:
-

Brandvagt i forlængelse af brandslukning (sikre mod genopblussen)
Forplejning af indsatsmandskab
Bemanding af Evakuerings- og PårørendeCenter (EPC)
Udlægning af sandsække og watertubes

Eksempler på opgaver, som har en sådan tilknytning til opgaver efter
beredskabslovgivningen, at der foretages indrapportering i ODIN, selv
om opgaven formelt falder uden for beredskabslovgivningen:
- Oprydning efter færdselsuheld, når der er alarmeret via 1-1-2
-

Afstivning af bygning, når der er alarmeret via 1-1-2
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Indrapportering af indsatser i ODIN er dermed ikke alene forbeholdt de
”klassiske” beredskabsindsatser. En beredskabsindsats kan således
godt være en støtteopgave eller en opgave afledt af den primære indsats.

Eksempel: Registrering af 112-udrykninger til færdselsuheld uden brand eller fastklemte
Der er til alarmcentralerne (AC) udarbejdet en oversigt over de mulige
hændelser (1-1-2 picklisten), hvortil AC skal afsende en eller flere beredskabsaktører. Koder der starter med S er forbeholdt ambulancetjenesten, mens Koder der starter med R er forbeholdt redningsberedskabet.
En række kommuner har valgt også at afsende et køretøj fra redningsberedskabet (normalt indsatslederen) ved uheld på f.eks. motorveje til
hændelsen (AMB-FUH-Ambulance). Som ellers er et ambulancekald.
De pågældende kommuner har indgået særskilte aftaler med AC om
denne ”foranstaltning”. Begrundelsen for kommunens valg er typisk, at
uheld på motorveje er såkaldte højhastighedsuheld, hvor konsekvenserne/skaderne ofte er meget omfattende.
Erfaringen viser, at redningsberedskabet i nogle tilfælde alligevel efterfølgende bliver kaldt ud til mindre frigørelsesopgaver (”teknisk frigørelse”), hvor patienten ikke er egentlig fastklemt, men hvor redningsberedskabet skal foretage indgreb på køretøjet af hensyn til patientens ve
og vel, f.eks. ved mistanke om brud på rygsøjlen eller oprydning efter
uheldet. Indsatslederens tidlige ankomst til skadestedet vil kunne
medvirke til såvel en hurtigere præhospital behandling og borttransport
af tilskadekomne samt en hurtigere afvikling af trafikken efter uheldet.
Registrering i ODIN
Registreringen kan her opdeles i 3 tilfælde:
- Indsatslederen vurderer, at der er behov for en akut indsats fra
redningsberedskabets side og tilkalder derfor de nødvendige
ressourcer (køretøjer mv.), og udrykningen bliver registreret i
ODIN som en normal rapport med de relevante opgaver, som
typisk vil være rednings- eller miljøopgaver, men kan evt. også
være brandopgaver.
- Tilfælde 1, men ISL bliver nu også bedt om, at rydde op efter
uheldet, selvom der ikke længere er nogen akut fare. Derfor afsluttes registrering i den igangværende ODIN-rapport. Registreringen af oprydningen på skadestedet i ODIN kan frivilligt foretages ved, at der oprettes en supplerende (ny) ODIN rapport på
hændelsen dvs. med rapportkategorien ”Uden for beredskabsloven”.
- I det sidste tilfælde, er der ikke behov for akut hjælp fra redningsberedskabet, men man bliver bedt om at rydde op efter
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uheldet. Udrykningen registreres i ODIN ved at vælge ”Uden for
beredskabsloven” i rapportkategorien (se skærmprint), da opgaven må karakteriseres som en ikke beredskabsmæssig opgave, som kommunen selv har valgt, at beredskabet skal rykke ud
til.
For yderligere information om mulighederne for registrering i
feltet rapportkategori se vejledning på BRS-hjemmeside under
viden/odin/vejledninger
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