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I starten af 2020 hørte vi alle i nyhedsmedierne at Kina var plaget af en virus, som havde vendt
op og ned på hverdagen i Kina – lukkede byer, isolation og karentæne af personer testet
positiv, stort pres på sygehusvæsenet og mange - især ældre og sårbare - døde. Informationen
om corana virus’en syntes så langt væk og lidt som scenen fra en sciencefiction film – Helt
uvirkeligt i vores travle danske hverdag, som på dette tidspunkt ikke var påvirket.
Men som coronavirus kom tættere på Danmark, efter udbrud i Norditalien kom der ekstra fokus
på denne nye virus type i Danmark og hos myndigheder som Sundhedsstyrelsen, Serum
Instituttet m.fl. Hvilket betød at Nordjyllands Beredskab af hensyn til sikker drift startede op med
de første vigtige tilag for at begrænse smitten.

De første tiltag fra Nordjyllands
Beredskab ift covid-19
Hos Nordjyllands Beredskab blev der i
kantinen og på kontorerne snakket meget
om covid-19. Vi fik ekstra fokus på
håndhygieje og adfærd, og det blev
besluttet at man som en del af diverse
forebyggelse tiltag skulle:
o
o
o
o

o

o
o

Skulle holde afstand til hinanden
Spise forskudt i kantinen
Ekstra fokus på hygiejne og vaske og
spritte af mange gange
Døgnstyrken på station Aalborg skulle
holde sig adskilt og isoleret i forhold til
resten af stationen
Personalet i den fælles vagtcentral
skulle flyttes til vores nødvagtcentral
på station Frederikshavn
Deltidsbrandmænd mødes kun på
stationerne ved udkald
Og mange mange andre tiltag.

Som situationen og udbredelse af covid-19 i
Danmark tog om sig og statsministeren
sammen med regeringen besluttede at
lukke Danmark ned fra den 16. marts er
dagligdagen hos Nordjyllands Beredskab
blevet
væsentligt
ændret
og
helt
anderledes end den hverdag, som vi alle
kender og sætter pris på.
Situationen om COVID-19 er alvorlig for det
danske samfund og har også stor betydning
for vores organisation.
Nordjyllands
Beredskab
har
et
samfundsansvar om ikke at udbrede
smitterisiko, men vi har også et ansvar for at

sikre
at
vores
beredskabsmæssige
forpligtelser
kan
udføres.
I
den
sammenhæng er vores medarbejde den
vigtigste ressource og derfor blev den nye
hverdag i Nordjylland Beredskabs planlagt
og iværksat som forebyggende initiativer og
ud fra disse to præmisser – at passe på vores
ansatte samtidigt med at vi fortsat skal
kunne
passe
og
varetage
vores
samfundsmæssige forpligtigelser.
Alle ansatte, der har mulighed for det, blev
bedt
om
at
arbejde
hjemmefra,
indsatspersonale blev isoleret i deres eget
område og alle øvelser, uddannelser, kurser,
arrangementer m.fl. aflyst.

Vagtcentralen i Nord
En af de første vigtige ændringer i
Nordjyllands Beredskab var at få flyttet vores
personale væk fra den fælles vagtcentral.
Derfor blev nødvagtcentralen på station
Frederikshavn etableret hurtigt og effektivt
således at vi stadig kunne modtage og

håndtere de vigtige opkald.

Derforuden har operatørerne fået en af
tjenesteboligerne stillet til rådighed til
toiletbesøg samt i det tilfælde, at der skulle
opstå et behov for overnatning.

Daglig drift
Med de værktøjer som vagtcentraloperatørerne har til rådighed, sikrer de god service
til alle vores interne og eksterne kunder på
bedste mulige vis.
I denne situation improviseres der for at løse
dagligdagens
opgaver.
De
gode
gammeldags metoder er atter blevet taget
i brug ved operative indsatser, blandt andet
ved anvendelse af whiteboardtavle og
håndradioer til kommunikationen.

Sikring af værnemidler
Krisen omkring spredningen af Corona Virus
og risikoen for at blive smittet har sat fokus op
beholdningerne af værnemidler. Danmark
har – som resten af Europa – ikke en
tilstrækkelig
stor
beholdning,
til
en
længerevarende epidemi med rigtig
mange smittede.
Holdningen til lagerbeholdninger har
gennem mange år været, at lagrene skal
være så små som muligt, til gengæld skal
man have nogle gode leverandøraftaler
som sikrer at man hurtigt kan få nye
forsyninger.

Sikring af personalet
Mange midler er taget i brug for at beskytte
medarbejderne på vagtcentralen imod
Covid-19 smitte. Daglig rengøring og
afspritning er blevet til en rutine og
operatørerne sidder på behørig afstand af
hinanden.
Ligesom den daglige rengøring skal være
med til at beskytte medarbejderne, er
brandmænd og øvrige ansatte på stationen
i Frederikshavn adskilt fra operatørerne for at
mindske smitterisikoen.

En verdensomspændende epidemi som
den vi nu står i, har sat denne strategi lidt
under pres. Alle ønsker nu at købe ekstra
mange værnemidler, samtidigt med at en
del leverandører ikke kan skaffe tingene fra
fabrikkerne.
I Danmark har man nu valgt at samle
behovene for værnemidler i NOSTen (den
Nationale Operative Stab). Herfra vil man
forsøge at koordinere indkøb og fordeling af
værnemidler, så de der har det største
behov, også får de største leveringer.
Som alle sikkert har hørt, er der nu en lang
række virksomheder som er gået i gang
med at omstille deres produktion, så de kan
levere de værnemidler som efterspørges.

Whisky destillerier producere nu håndsprit og
firmaer er gået i gang med at producere
masker, mundbind m.v.
Nordjyllands Beredskab har naturligvis også
behov for værnemidler, i det omfang vi skal
løse opgaver hvor vi har forhøjet risiko for at
komme i kontakt med personer der kan
være smittet.
Vores beholdning er heller ikke tilstrækkelig
til, at vi vil kunne klare en længerevarende
periode med et højt forbrug af værnemidler.
Vi har derfor også meldt ind til NOSTen, at vi
også har behov for at købe yderligere
hjælpemidler indenfor de kommende 3
måneder.
Ud over den centrale indmelding, forsøger vi
også at købe ekstra værnemidler hos vores
normale leverandører i det omfang det kan
lade sig gøre.

Her ses et lille udpluk af de værnemidler som vi har på
lager. Med det nuværende forbrug har vi nok til mindst
1-3 måneders forbrug.

I øjeblikket er vores forbrug af værnemidler
dog meget begrænset, pånær hvis vi ser
bort fra sprit til afspritning af overflader og
håndsprit, har vi ikke noget stort forbrug af
værnemidler.
Stiger behovet for værnemidler ikke
voldsomt i den kommende tid, vil vores lager
af værnemidler være tilstrækkelig til en lang
periode frem.

Tema: Myndighedsbehandling under
covid-19
Nyt behov for kommunerne
understøttes
Der opleves et stort behov ved både
Region Nordjylland og de nordjyske
kommuner om brandteknisk understøttelse
ifm. Corona relaterede sager.
Sagerne omhandler typisk midlertidige
anvendelsesændringer af børnehaver i
andre bygninger/lokaler, daginstitutioner
ændres til døgninstitutioner, plejehjem ift.
ekstra sengepladser, opbevaring af større
mængder sprit, tilladelser til opsætning af
telte m.v.

Hastetilsyn
Udover sagsbehandlingen, foretages der
tilsyn i samarbejde med kommunens
bygningsmyndighed, hvor der rådgives om
brandtekniske
forhold
og
foretages
brandsyn
jf.
beredskabslovens
bestemmelser, alt efter sagens omfang og
karakter.

Hastesager
Da de Corona relaterede sager samtidig
skal håndteres hurtigt, har forebyggende
afdeling nedsat en task-force, der er
dedikeret til disse opgaver
I praksis foregår det således:
• Kommunerne sender sagerne som
skal behandles til den fælles
mailpostkasse forebyg@nobr.dk
• Sager
bliver
herefter
tildelt
sagsbehandleren med de rette
kompetencer i forhold til at løse
opgaven.
• Mailpostkassen tømmes minimum 4
gange dagligt og kommunen
kontaktes indenfor for få timer efter
modtagelse og altid samme dag, af
rette sagsbehandler.

Info til bygningsmyndigheden
Bygningsmyndighederne i de nordjyske
kommuner er løbende blevet orienteret om
Nordjyllands Beredskabs måde at håndtere
deres henvendelser m.m.
På denne måde er der skabt mulighed for
fælles ensartethed i sagsbehandlingen, der
foregår hurtigt og smidigt, på tværs af
kommunernes forvaltninger.’

Bemanding
opgaven

dedikeret

til

Forebyggende afdeling har altid fire
beredskabsinspektører klar til at løse
opgaven. Sammen med den tætte og
løbende ledelsesstøtte kan Nordjyllands
Beredskab således prioritere og sikre en
hurtig og ensartet sagsbehandling, af de
meget forskelligartede sager.

Status på almene sager
I forhold til almene byggesager jf. vores
samarbejdsaftale, arbejder vi på fuld kraft
(hjemmefra), og har pt. en meget lav
sagsbehandlingstid.

Beredskabsstyrelsen udsendte den 18. marts
følgende:
”Grundet
situationen
har
Beredskabsstyrelsen besluttet, at normale
aktiviteter
indenfor
uddannelse
og
brandsyn kan udsættes foreløbig til efter 1.
juni 2020. Se præcision af dette nedenfor.
Frem mod 1. juni vil Beredskabsstyrelsen
løbende sammen med jer vurdere, om der
er behov for særlige indsatser på kritiske
områder”.

National vidensdeling
Forebyggende afdeling deltager i flere
videndelingsgrupper
igennem
Danske
Beredskaber, hvor der deles viden omkring
håndtering af tiltag, der ønskes iværksat på
baggrund af Corona.
Det gælder både det lovgivningsmæssige,
da sagerne ofte omhandler flere bygge- og
brandmæssige
bekendtgørelser
samt
videndeling om håndtering af helt konkrete
sager, der er opstået på baggrund af
Corona situationen.
Ovenstående
viden
deles
med
kommunerne i de enkelte sager, så der
også sker ensartethed ift. andre Kommuner
og Regioner i Danmark.

COVID-19
brandsyn

påvirkning

af

Nordjyllands Beredskabs mål er at brandsyn
skal afvikles jævnt over hele året, hvilket
svarer til af der skal afvikles ca. 25 % pr.
kvartal.
Da vi den 11. marts besluttede af stoppe
brandsyns
aktiviteten
grundet
flere
henvendelser fra lokaliteter om at der var
lukket ned samt generel beslutning om
nedlukning fra staten, havde vi afviklet 18 %
af brandsynene og flere var varslet om
kommende brandsyn.

Brandsyn
Beredskabsstyrelsen fortsætter:
”For
at
undgå
smitte
anbefaler
Beredskabsstyrelsen, at brandsyn generelt
udsættes.
Det
gælder
særligt
gennemførelse af brandsyn på steder, hvor
særligt udsatte borgere befinder sig, fx
plejehjem.
De
kommunale
redningsberedskaber
opfordres til løbende at vurdere, hvilke
brandsyn, der kan og bør udsættes, henset
til smittefaren og holdt op mod den
generelle brandsikkerhed ved eventuelt
ikke at foretage brandsynet.
Desuden
anmodes
de
kommunale
redningsberedskaber om at foretage
løbende
fornyet
prioritering
af
gennemførelsen af de brandsyn, som de
kommunale redningsberedskaber normalt
ville værre forpligtigede til at foretage i 2020
Det er væsentligt, at de kommunale
redningsberedskaber opgør, hvor mange

og hvilke brandsyn, der må udsættes på
grund af den nuværende sitiuation
Når der er overblik over udsatte brandsyn,
vil Beredskabsstyrelsen i fællesskab med de
kommunale redningsberedskaber vurdere
behovet for egentlig dispensation for
brandsyn 2020

Opgaven er i den forbindelse gennemført i
tæt samarbejde med kommunerne.
Alle inspektører er særligt instrueret jf.
Sundhedmyndighedernes retningslinje for
offentlige ansattes arbejde under Covid 19,
og Gode råd om ny coronavirus til
arbejdspladser og virksomheder.
Vedr. uanmeldte brandsyn – særligt på
udsatte områder for coronahåndtering –
opfordres
de
kommunale
redningsberedskaber til nøje at afveje,
hvordan brandsikkerheden kan optimeres
på en pragmatisk måde med grundig
hensyntagen til, at coronahåndteringen
kan fortsætte med uændret styrke”.

Status
for
Beredskab

Nordjyllands

Status er derfor at Nordjyllands Beredskab
d.d. ikke er opfylder vores målsætning med
afvikling af brandsyn, men vi forventer dog
fortsat, at alle brandsyn afvikles og at vi
kommer i mål for 2020 med alle synene.
Der er gennemført brandsyn på lokaliteter,
hvori der er ansøgt om midlertidig
anvendelse.
Det drejer sig om:
• Plejehjem
• Daginstituationer mm.

Tema: Frivillige fra Nordjyllands
Beredskab hjælper Regionen

Det frivillige beredskab
De frivillige ved Nordjyllands Beredskab har
siden den 19. marts haft travlt!
Fra den 19. marts har mange frivillige
deltaget i modtagelse af patienter til
visitation omkring covid-19 ved sygehuset i
Aalborg.
Fredag middag fik Nordjyllands Beredskab
opgaven ”byg et modtageområde til
samme funktion ved sygehuset i Hjørring til
opstart tirsdag den 24/3”. Altså 3 døgn til
opbygning.
Til dette arbejde var der logistiske opgaver
som skulle varetages, og fredag aften
hentede 5 frivillige reservedele og
byggematerialer fra mange steder.
Lørdag deltog 12 frivillig herefter i klargøring
af elementer til dette område og endelig
mødtes der frivillige fra vores afdelinger i
nord og midt til selve byggeriet om
søndagen, hvilket betød at der om
søndagen deltog i alt 19 frivillige med
byggeopgaven.
Mandag

er

blevet

til

finpudsning

af

leveringen,
hvilket
betød
at
modtageområdet var endelig klar mandag
kl. 15.00
Fra torsdag den 26. marts deltager frivillige
ligeledes i driften på sygehuset i Hjørrings i
forhold til visitation af covid-19 patienter.
Selv om der er travlt er der plads og
kapacitet til at varetage flere opgaver.
De frivillige hos Nordjyllands Beredskab viser
i denne tid sin store styrke med bred
beredskabsfaglig
uddannelse
og
tilpasningsparathed.

Tema: Trivsel er vigtig i disse tider…
Staben fastholder og sætter
ugentlige rekorder
Et af arbejdsmiljømålene for 2020 var
igangsættelse af initiativer fra sundheds og
trivselshjulet for hele organisationen.
Årshjulet blev godkendt på årets første
møde i HMU den 5/2 – 2020 og det blev
samtidig aftalt at alle vores afdelinger via
gode drøftelser i enten LMU eller PMU skulle
igangsætte initiativer som kunne fungere i
den enkelte afdeling.
Samtidig ville der komme forslag til initiativer
fra centralt hold, som evt. kunne inspirere
den enkelte i forhold til at implementere
aktiviter som er sundt for den enkelte.

I Staben blev det på PMUmøde i februar
aftalt at vi ville begynde at tælle skridt.
Alle i afdelingen har taget positivt imod
udfordringen og har sørget for ugentligt at
indrapportere tallene til en kollega i
afdelingen, som herefter sørger for at
udarbejde fine statistikker.
Statistikker, grafer og udregninger i forhold
til vækst% m.m. har betydet at afdelingen
gør sit til at vækste fra uge til uge.
Afdelingen holder således hinanden op på
at komme ud og trave…. så i disse tider
med hjemmearbejde sørger staben derfor
at kommer ud i den friske luft og får en god
og lang daglig travetur.

Efter at Staben har været i gang en del uger
efterhånden har tendensen spredt sig til
vores kolleger i serviceafdelingen.
Efter opfordring fra staben begyndte
serviceafdelingen således også at tælle
skridt fra uge 15.
Der er i afdelingen stort håb om at det vil
brede sig om ringe i vandet og derved få
flere og flere med fra afdelingen, da det er
vigtigt at stille ekstra skarpt på sundhed og
trivsel nu og efter corana-krisen.

Lad og håbe at de mange godt initiativer
fortsætter når vi er på den anden side af
covid-19.

Socialt samvær via teamsmøde
I forebyggende afdeling er der også stor
fokus på den mentale sundhed i disse tider.
Der er således indkaldt til et ugentligt teamsmøde, hvor kollgerne i afdelingen mødes
virtuelt en halv time inden de går på
weekend.

På mødet bliver det fortalt og delt historier
fra dagligdagen og da mødet holdes
fredag eftermiddag – så man hurtigt sit snit
til at holde fredagsbar.
Så her mødes man til et glas vin, en øl, en
kop kaffe eller hvad der ellers kan friste
ganen og ønsker hinanden en rigtig god
weekend.

Tema: Operativ afdeling i isolation
Operativ afdeling spritter og
spritter af

Nye procedurer
operative afdeling

I Operativ Afdeling er hverdagen, som alle
andre steder, påvirket af risikoen for smitte
med covid-19. Flere procedurer er
ændrede, og nye er indført.

Der er i hele Nordjyllands Beredskab indført
nye procedurer til brug i forbindelse med
udrykninger til ABA-meldinger og i
forbindelse med håndtering af hændelser,
hvor mandskabet kan komme i tæt kontakt
med tilskadekomne.

På stationen i Aalborg gennemfører
døgnstyrken for tiden ikke den sædvanlige
grundige morgenkontrol af samtlige
køretøjer. I et forsøg på at begrænse
smitterisikoen gennemføres der kun kontrol
af de køretøjer der har været i brug i løbet
af det seneste døgn. Dette for at undgå, at
for mange medarbejdere har fysisk berøring
af materiel og køretøjer.
Den overskydende tid bruges på ekstra
rengøring
af
stationen,
hvor
det
tiltrædende vagthold starter døgnvagten
med at rengøre dørhåndtag, kaffemaskiner
og andet med sprit.
Brandstationen er desuden lukke
adgang for andre end døgnstyrken.

for

for

den

Førstnævnte procedure viste sin relevans
allerede kort tid efter den var udarbejdet.
En ABA sendte den 23. marts ved 14-tiden
styrken afsted til en døgninstitution for
personer med psykiske handicap. Ved
ankomst til stedet fortæller en medarbejder,
at der på institutionen er en beboer, som er
bekræftet smittet med covid-19. Yderligere
en beboer er formodet smittet
Holdlederen
på
udrykningen
havde
allerede da anlagt maske og handsker jf.
den nye procedure, og gik efterfølgende
alene ind i bygningen.

Statistik
Byggesager Nordjyllands Beredskab
1/1- 31/3 2020
Byggelov BR15
Kap. 5

Beredskabslov

Aktive anlæg

Risikovirksomheder

–tekniske forskrifter

-nye ABA/AVS
anlæg

Risikomyndigheder
sagsbehandlingsmøder

Antal 2020
total

76

33

1331

0

Antal 2019
total

524

75

1329

13

% ifht
sidste
år

15%

44%

Kontrolsyn
1/1- 31/3 2020
Antal
brandsyn
objekter i

Risikovirksomheder
Inspektion ifht
Sevesodirektiv

henhold til
brandsyns
bekendtgørelsen

Antal 2020 total

374

0

Antal 2019 total

2046

8

Brandsyn år til dato
i%

18%

Total antal objekter
2020

2067

Lejlighedstilladelser
1/1- 31/3 2020
Høring ifbm arrangementerr

Midlertidig overnatning

Antal 2020 total

52

198

Antal 2019 total

189

1003

% ifht sidste år

28%

20%

Fyrværkerisager
1/1- 31/3 2020
Fest & Scenefyrværkeri

Salg & opbevaring

Antal 2020 total

6

2

Antal 2019 total

78

229

% ifht sidste år

8%

1%

Indsatser i Nordjyllands Beredskab
1/1- 31/3 2020
Antal udrykning fordelt på alarmtype
Reel

Blind

Falsk

Andet

Total

Nordjyllands Beredskab
Antal

394

275

4

6

679

Samme periode
året før

382

257

9

0

648

Hele landet
Antal

4825

3980

146

61

9012

Samme periode
året før

4661

4070

150

0

8881

Indsatser i Nordjyllands Beredskab
1/1- 31/3 2020
Reelle udrykninger fordelt på type
Brand

Miljø

Ulykke

ABA

Anden
hændelse

Falsk &
blind

Total

Nordjyllands Beredskab
Antal

263

54

42

275

35

10

679

Samme
periode
året før

263

46

47

257

26

9

648

Afgangstider i Nordjyllands Beredskab
1/1 – 31/3 2020
1 minut

5 minutter

Afgangstider
Antal
Procent

5-15 minutter

I alt

Gns.

Nordjyllands Beredskab
62

335

62

459

13,5%

73%

13,5%

100%

03:29

Responsstider i Nordjyllands Beredskab
1/1 – 31/3 2020
10 minut

15 minutter

Responstider

15-30 minutter

Total

Gns.

Nordjyllands Beredskab

Antal

284

152

72

508

Procent

56%

30%

14%

100%

Vidste du at Nordjyllands Beredskab
på vores 36 stationer har:
• 200 Holdledere
• 457 Brandmænd
• Samt frivillige som kan
indsættes operativt

09:57

