Kæderedning redder liv—nyt kursus
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Bilen er knust. Føreren
er fastklemt. Vejrtrækningen rallende.
Åndedrættet bliver svagere og svagere.

UddannelsesNyt udgives af
Beredskabsstyrelsen, Center for
Uddannelse
tlf. 45 90 60 00.
Redaktør Søren Benthin
Send en mail til redaktionen

”Han skal ud, NU” siger
lægen.
”OK, vi laver kæderedning”
svarer redningsmanden.

Tilmelding

LEDIGE PLADSER

På et splitsekund myldrer redningsfolk rundt. 16 minutter senere kører ambulancen mod hospitalet.
Læs om kurset kæderedning. Kurset er på 1½ dag. For sundhedsfagligt personale blot 1 dag.
VIDEO: Se og hør reaktioner fra det første kursus. Klik her.

Beredskabsplanlægning – plan for
fortsat drift
11 – 12 feb. 2013 + 21 mar. 2013
Frigørelsesteknik og –taktik, let
25 – 27 feb. 2013
Frigørelsesteknik- og taktik, tung.
18—20 februar 2013
Øvelsesplanlægning i samfundets
beredskab
13 – 15 mar. 2013
Holdleder som teknisk leder
18 – 22 mar. 2013
Indsatsledelse, Beredskabsfaglig del
18 feb. – 01 mar. 2013 + 11 – 22
mar. 2013
Taktisk brandventilation
27 – 28 feb. 2013

DSB vejledning til redning på jernbane
DSB har udarbejdet og udsendt en vejledning til redning på
jernbane. Vejledningen viser og beskriver forskellige togsæts
indretning og opmærksomhedspunkter. Blandt andet hvor
strømførende kabler er trukket, hvordan døre kan tvangsåbnes, og placering af batterier mm. i togene.
Du finder DSBs vejledning ved at klikke her
Uheld med tog er heldigvis sjældne. Men for nylig skete det ved Sundsvall i Sverige.

Beredskabsstyrelsen på Twitter
Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, er nu også at finde på twitter
Følg os på Twitter og få information om nye
kurser/uddannelser/øvelsesrelevante nyheder.
Du kan følge os på profilen: @BRSukeller
Har du ikke twitter profil, så gå på twitter.com. Opret en profil, og
søg efter @BRSukeller. Vi ses på twitter.

Videoer med gode råd op til jul
Traditionen tro, er her en række links til videoer med gode råd
Bliv en helt til julefrokosten
Og sådan kan børn hjælpe ved ild i dekoration
Se klip fra TV2 Go’ Morgen Danmark med gode råd

Tilmelding til kursus
Se samlet kursusoversigt

KORT NYT

Varslingssirener skal
have nye batterier
Landets 1078 sirener skal have nye
batterier. Og gerne mindre, lettere
og billigere batterier. Sirener og batterier er derfor blevet testet ved
Teknologisk Institut
Se video

Links til sider om uddannelse:
Uddannelse generelt
Her læser du om uddannelse på
Beredskabsstyrelsens hjemmeside
Undervisningsmateriale
På siden her bestiller du lærebøger,
og andre undervisningsmaterialer
Videoer
Her finder du en række videoer.
Videoerne kan bruges til undervisning og information.
Adgang for alle
Her kan du få tekst læst op.

HUSK:
TEMADAG: ”Brandsikkerheden i nye teknologier” - 14. januar 2013
Solcelleanlæg, el-ladestationer, skumisolering af bygninger mv. Den teknologiske udvikling giver nye udfordringer for redningsberedskabet og andre myndigheder og organisationer, der arbejder med brandsikkerhed.
Beredskabsstyrelsen og Teknologisk Institut inviterer i samarbejde med Energistyrelsen, DBI m.fl til temadag
om brandsikkerhed ved nye teknologier.
Temadagen består af oplæg, debat og erfaringsudveksling på tværs af myndigheder, organisationer og faggrupper.
Tid: 14. januar 2013 09:00—15:00
Sted: Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Taastrup, Kongressalen indgang 1.
Tilmelding: TRYK HER.
Pris: 850,- kroner
Læs mere om temadagen. Tryk her

Dialogbaseret arrangement med erfaringsudveksling. Sæt X i kalenderen!

Glædelig jul og godt nytår og på gensyn i det nye år

