Fakta
Ledelse og samarbejde i et indsatsområde
I et indsatsområde (indsatsmyndighedernes arbejdsområde) vil der som regel
være flere parter til stede, f.eks. redningsberedskab, politi og sundhedsberedskab. Det er afgørende for indsatsens forløb, at samarbejdet fungerer.
Ansvarsfordeling
En ulykke vil ofte kræve indsats fra flere forskellige myndigheder, der har hver deres ansvar og ekspertise. For at
sikre at en indsats forløber så effektivt og gnidningsfrit
som muligt, er det vigtigt, at alle kender deres egen og
andres roller. Det er også vigtigt, at samarbejdet forløber
efter nogle på forhånd kendte principper, som respekteres af alle på skadestedet og i indsatsområdet.
Skadestedet er det sted, hvor der er indtruffet en skade,
og hvor den afhjælpende indsats sker (redningsberedskabets arbejdsområde). Indsatsområdet er det område,
hvor den samlede indsats foregår (se figuren). I området
mellem den indre og ydre afspærring kan bl.a. oprettes
en behandlingsplads for sårede, som er en form for skadestue (sundhedsberedskabets arbejdsområde).
Ydre afspærring
INDSATSOMRÅDE
Indre afspærring
SKADESTED

Principskitse over indsatsområdet og skadestedet.

Ved større ulykker etableres en indsatsledelse, hvor normalt lederne fra politiet, redningsberedskabet, og sundhedsberedskabet indgår, men også lederne af andre beredskaber, der har specifikke indsatsmæssige opgaver,
vil være repræsenteret.
Politiet har ansvaret for den koordinerende ledelse, og
dermed at den samlede indsats foregår så effektivt som
muligt. Indsatslederen fra det kommunale redningsberedskab har ansvaret for den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet, herunder ansvaret for alle indsatte
enheders færden på skadestedet. Lederne af andre indsatte beredskaber har ansvaret for indsatsen inden for
hver deres sektor, jf. det generelle sektoransvarsprincip.
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Samarbejde mellem redningsberedskabet og sundhedsberedskabet.

Beredskabsstyrelsens opgave
Beredskabsstyrelsen udgiver ”Retningslinjer for indsatsledelse”, som beskriver de ledelsesmæssige forhold og
samarbejdsprincipper ved alle former for indsatser, der er
omfattet af beredskabsloven.
Retningslinjerne danner også grundlag for vejledninger
om håndtering af mere specifikke hændelser, f.eks.
hændelser med kemiske stoffer og terrorhændelser.
Retningslinjerne er udarbejdet og tiltrådt af de myndigheder, der normalt arbejder i et indsatsområde.
Retningslinjerne kan downloades fra Beredskabsstyrelsens hjemmeside, www.brs.dk.

Beredskabsstyrelsens ledelses- og kommunikationsmodul (LKM)
kan anvendes af indsatsledelsen på et ulykkessted.
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