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Erkend fejl—det giver bedre beredskab
Vær åben og ærlig, og erkend fejl når øvelser evalueres. På den måde lærer vi af de fejl og
misforståelser der opstår når forskellige myndigheder arbejder sammen under store ulykker.
Det er læren fra 22 juli rapporten efter Breivik angrebet i Norge.

I Nordjylland bruger de læren. Inden øvelsen besluttes,
hvilke områder der skal fokuseres på.
Men det er ikke let. Det er sin sag at erkende fejl.
Men det kan lade sig gøre.
Se videoen her: Klik her

Fra fastklemt til hospital—videoreportage
Hvad sker der med patienten når
redningsmanden slipper taget?
Se videoreportage fra øvelse i
Horsens. Situation: Harmonikasammenstød med mere end 40
tilskadekomne.
Video: se reportage fra øvelsen

Rekordhøj tilfredshed med værnepligtsuddannelsen
Effektmåling af Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse viser det bedste resultat nogensinde. De værnepligtige mener selv, at kompetencerne kan bruges efter
uddannelsen.
Redning i vand og national USAR er specialberedskaber kommende redningsspecialister uddannes til.
Video: Se indslag fra uddannelse i ”Redning i vand”.
Tryk her . Se video om uddannelse i National USAR.
Læs mere om effektmålingen på linket her

Spildevand er farligt for indsatsmandskab
Når kloak- og regnvand blandes sammen, er der risiko for at redningsmandskab udsættes for
kemiske stoffer og mikroorganismer.
Vejledning fra Beredskabsstyrelsen fortæller dig, hvilke forholdsregler indsatsmandskab kan
tage før, under og efter indsats. Vaccinationer kan nedsætte risikoen for sygdom.
Find vejledningen her

Kurser med ledige pladser
Samfundets beredskab - Kend aktørerne i samfundets beredskab, principperne og strukturen.
09—11. december 2013
Førstehjælpsinstruktør—vedligeholdelse - Du får nye praktiske og teoretiske færdigheder.
Både fagligt og pædagogisk.
05. december 2013
Frigørelsesteknik og -taktik, let - Du lærer frigørelsesmetoder, opgavefordeling og ledelse. Du
lærer om særlige risici og sikkerhed på skadestedet og om samarbejdet med ambulancepersonellet.
17—19. februar 2014
(I forlængelse af dette kursus kommer kursus i kæderedning)
Frigørelse—kæderedning - Du lærer at anvende metoden kæderedning til hurtig frigørelse. Er
du sundhedsfaglig, lærer du hvornår kæderedning kan være løsningen. Se video.
19—20. februar 2014
Kursuskatalog - Få overblik over alle kurser.
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