Fakta
Tungt eftersøgnings- og redningshold
Beredskabsstyrelsen råder over et tungt eftersøgnings- og redningshold,
DEMA USAR, som er specialiseret i at lede efter overlevende i ruiner efter
f.eks. jordskælv, jordskred eller eksplosioner. Holdet kan både indsættes i
Danmark og i udlandet.
DEMA USAR er et såkaldt heavy USAR team (USAR: Urban Search And Rescue), der kan koordinere og bedømme en katastrofesituation samt foretage eftersøgning og
redning af levende personer, som er begravet under
bygningsdele efter eksempelvis jordskælv, eksplosioner
eller jordskred.



Har indgået aftale med sin arbejdsgiver og familie
om at kunne udsendes med kort varsel



Taler engelsk.

Heavy USAR teams tilkaldes ofte ved pludselige katastrofer, hvor det ramte land ikke selv har den fornødne kapacitet og/eller ressourcer. Det gælder typisk, når skaderne
omfatter sammenbrud i armerede betonstrukturer i byer.
Det seneste større eksempel er jordskælvet Haiti i januar
2010.
DEMA USAR organisation
Det fulde DEMA USAR team består af 81 personer og kan
øges efter behov og indsættes sammen med Beredskabsstyrelsens Base Camp modul og det medicinske
støttemodul. Hertil kan tilføjes Beredskabsstyrelsens mobile hospital.
Som heavy USAR team opfylder DEMA USAR en række
minimumkrav, der omfatter, at holdet:


Kan være operationelt i det katastroferamte land
inden for 48 timer efter katastrofen er sket



Kan arbejde 24 timer i døgnet i mindst 10 dage



Kan arbejde på flere indsatssteder samtidig



Er selvforsynende/ logistisk uafhængigt i op til 10
dage.

Personel fra Beredskabsstyrelsens DEMA USAR under en øvelse.

DEMA USAR følger internationale standarder
Det danske hold følger FN’s internationale standarder på
redningsområdet (INSARAG guidelines). INSARAG (International Search And Rescue Advisory Group) er et globalt
netværk, der består af mere end 80 lande og katastrofeberedskabsorganisationer under FN’s flag.

Alle medlemmer på det danske USAR team er specialuddannede og forventes at være multi-funktionelle, så de
er i stand til at påtage sig andre opgaver på holdet, hvis
det bliver nødvendigt.

INSARAG har udarbejdet fælles standarder og metoder
for internationale USAR teams. USAR teams, der ønsker
at følge disse standarder, kan få et kvalitetsstempel via
IEC (INSARAG External Classification).

Kriterier for optagelse på DEMA USAR

42 USAR teams på verdensplan er i dag certificeret efter
IEC, og flere kommer til hver måned. Heraf er størstedelen heavy USAR teams, og resten er såkaldte medium
USAR teams. I maj 2010 blev det danske DEMA USAR
team certificeret efter IEC-standarden.

For at blive optaget på det danske hold kræver det, at
man:


Har gennemført Beredskabsstyrelsens USAR uddannelsesprogram.



Deltager i obligatoriske øvelser (f.eks. træning i operationelle procedurer to gange årligt)



Er ved godt helbred
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