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Seks undervisningsvideoer om kemikalier
Beredskabsstyrelsen har produceret seks undervisningsfilm, der ved hjælp af forsøg
illustrerer, hvilke udfordringer der kan være ved håndtering af kemikalieuheld.
En række kemiske stoffer, der bruges til daglig i industrien, kan være særdeles farlige i
uheldssituationer. De kan udvikle giftige gasser ved sammenblanding eller vanskeliggøre redningsberedskabets indsats, når de reagerer med vand eller skum. Filmene er målrettet redningsberedskabet, men kan også bruges i anden undervisnings- eller videndelingssammenhæng.
Kemiforsøg 2014 Chlorsulfonsyre Del 1
Viser hvordan Chlorsulfonsyre reagere når det kommer i forbindelse med vand. Forsøg 1 af 3
Kemiforsøg 2014 Chlorsulfonsyre Del 2
Viser hvad der sker når vand kommer i Chlorsulfonsyre. Forsøg 2 af 3
Kemiforsøg 2014 Chlorsulfonsyre Del 3
Viser hvordan Chlorsulfonsyre reagere når det kommer i forbindelse med vand. Forøgede
mængder i forhold til forsøg 1 og 2. Forsøg 3 af 3
Kemiforsøg 2014 Rød Rygende Salpeterssyre
Rød rygende salpetersyre danner nitrøse gasser. Se hvordan det ser ud.
Kemiforsøg 2014 Skum som låg på alkohol og fyringsolie
Se hvor hurtigt skum bliver nedbrudt, når det bruges som "låg" på alkohol/sprit. Hør hvorfor
og hvad det betyder for indsatsen. Se også skum anvendt på fyringsolie.
Kemiforsøg 2014 Skum som låg på brændende alkohol og fyringsolie
Se hvordan skum reagere, når det bruges på brændende alkohol/sprit.

80 redningshunde i statens tjeneste—video om arbejdet
Cirka 80 redningshunde (-ejere) har tegnet kontrakt med Beredskabsstyrelsen.
Ved årsskiftet blev det statens ansvar, at træne og uddanne redningshunde. De firbenede og deres ejer træner typisk 1—2 gange
hver 14. dag.
Træningen foregår ved Beredskabsstyrelsens centre.
Hunde og ejere står klar til at rykke ud med USAR teams i ind– og
udland. Se video om redningshunden som arbejdsredskab,
Foto: Redningshund på vej til jordskælv i Iran

Video fra pumpeindsats på Balkan
I maj og juni måned var frivillige og ansatte fra Beredskabsstyrelsen i Serbien og Bosnien for
at pumpe vand væk . Enorme områder var oversvømmet.
Ud over at pumpe vand blev der også leveret rent drikkevand.
Se reportage fra indsatsen.

Kurser med ledige pladser
Førstehjælpsinstruktør -vedligeholdelse: Du lærer nye undervisningsmetoder. Metoder der i
højere grad medinddrager og aktivere dine elever. 7. Oktober 2014.
Frigørelsesteknik- og taktik: Du lærer bl.a. frigørelsesmetoder og opgavefordeling, ledelse i
forbindelse med frigørelsesarbejdet, særlige risici, regelgrundlag for samarbejde og sikkerhed
på skadestedet, herunder samarbejdet med ambulancepersonellet.
27. – 28. august 2014
Indsatsleder Fly: Blandt emnerne kan nævnes risikoanalyse, skadestedsledelse og indsatsprocedurer, lufthavnsinstallationer samt planspiløvelser. Kurset laves i samarbejde med Trafikstyrelsen.
06. – 17. oktober 2014
Markeringsleder: Du bliver god til at lave realistiske øvelser. Kurset veksler mellem teori og
praktik, så du kan lave øvelser på alle planer.
13. – 17. oktober 2014
Beredskabsplanlægning – plan for fortsat drift: Kurset er målrettet medarbejdere, offentlige
eller private, der arbejder med planlægning af drift i virksomheden, selv under kriser.
29. – 30. september + 05. december 2014.
Kursuskatalog - Få overblik over alle kurser.
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