ULYKKER KAN
FOREBYGGES

OG DET KAN

BETALE SIG
Branchearbejdsmiljørådet
for transport og engros

Der er for mange ulykker blandt brand- og redningsfolk!

Hvor går det galt?

Arbejdstilsynets, Falcks og brandvæsenernes
statistikker viser, at brand- og redningsfolk er
blandt de mest udsatte grupper, når det gælder arbejdsulykker. Spørger du blandt dine

På oversigten over ulykkessituationer er det
vist, hvordan de tre hovedtjenester personbefordring, brand samt autohjælp er berørt af
ulykker. Ulykker indtræffer på forskellige steder opdelt i henholdsvis station, i trafikken,
indsatsstedet (ulykkessteder) og modtageinstitutioner.

kolleger, høj og lav, så har de selv været ude
for en ulykke, eller de kender til én, der har.
Sådan er det ikke i alle fag.

Ulykker kan forebygges
Brand- og redningsfolks arbejdsulykker skyldes ikke blot den enkelte medarbejders fejlagtige adfærd. Der er en række årsager bag,
som der kan sættes ind imod.
Ulykkerne blandt brand- og redningsfolk er
spredt ud på mange årsager og på mange forskellige stationer. Set udfra sikkerhedsrepræsentantens dagligdag kan det være svært at
se nogen mønstre og mulige indsatser. Men

også på tværs af stationer og korps, er det på
grund af den store spredning ikke muligt at
pege på én afgørende løsning, en ”one best
way”. Det er en bredspektret og mangeartet
indsats, der skal til.
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I pjecen er der udvalgt seks eksempler på
ulykker, som kan læses på de følgende sider:

Patienttransport forløftning
Motorvejsindsats
Hop til lavere niveau
Ambulancekørsel i bytrafik
Trusler om vold
Idræt.

De er i oversigten markeret med ”Eks. 1” til
”Eks. 6”.
Eksemplerne dækker tilsammen de typiske
situationer, hvor arbejdsulykker opstår som
vist i skemaet herunder, hvor samme hændelser vil kunne forekomme.

Samlet har brand- og redningsbranchen faktisk mange erfaringer med forebyggelsesmuligheder.

Og det kan betale sig, både på den ene og den anden
måde!
Ikke nok med det. Der er også fordele for virksomhederne, brandvæsenerne og Falck.
Der er rigtig tit sammenfald mellem fordelene
for medarbejderne i form af højere sikkerhed i
arbejdet og bedre arbejdsmiljø og fordelene
for virksomhederne i form af bedre driftsøkonomi, højere effektivitet og mindre bøvl.

Eksemplerne er:

Ulykkessted
Tjeneste

Der kan forebygges med held på en række
områder store som små. Her i pjecen gives
eksempler på begge dele. En ulykke er én
ulykke for meget. Allerede når der ”næsten”
sker ulykker, skal man overveje forebyggelse.

Patientbefordring
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Planudvalget har gennemført et projekt
Denne pjece er udarbejdet af BYG-DTU og
Gain3, for Planudvalget for brand- og redning
under BAR transport og engros som en kortfattet udgave af et projekt om risikovurdering
og ulykkesforebyggelse indenfor brand- og
redningsbranchen.
Projektet bestod blandt andet af en overbliksanalyse og udvalgte eksempler på
arbejdsulykker, som blev diskuteret med
repræsentanter fra Falck og brandvæsener.
Efter et udredningsarbejde, der skulle skabe
handlingsorienteret indsigt, blev der udviklet
et værktøj til analyse og registrering af indtrufne ulykker, og der er gennemført formidling

gennem denne pjece og et seminar med
brand- og redningsfolk. Se mere og hent vejledning og skemaer på hjemmesiden
www.BARtransportogengros.dk ”Brand- og
redning”.
Pjecens eksempler er illustreret med en række
eksempler på ulykkesforløb nogle af de risici,
som brand- og redningsfolk udsættes for. Det
er historier, der fortæller om erfaringer med
ulykkesforløb, som de er oplevet af brand- og
redningsfolk. Det er ikke meningen, at historierne i alle detaljer skal være videnskabeligt
korrekte.

Brand og
redning

Eks. 3

Eks. 3

Hop til lavere niveau

Hop til lavere niveau

Eks. 3

Eks. 2

Hop til lavere niveau

Motorvejsindsats

Autohjælp
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Eksempel: Forløftning ved patienttransport
a. Beskrivelse af ulykkesforløb
ned. Da den ene redder skal skifte trin på
trappen, glider hans fod på kanten. Kanten er
mere slidt end de andre. Det giver et hårdt ryk
i ryggen, der gør så ondt, at han er nødt til at
slippe sit tag i patienten. Den anden redder får
dog patienten stabiliseret og tilkaldt hjælp.
Redderen må efterfølgende på hospitalet med
sin ryg.

To ambulancefolk skal afhente en syg og
gammel dame. Hun bor i en to etages ejendom med små lejligheder. Trappeopgangen
ligner de fleste i den slags ejendomme fra
1890’erne. Damen ligger i en specialseng inde
i sit soveværelse. Ambulancefolkene taler med
hende om, hvorvidt hun kan gå selv. Det
mener hun ikke, hun kan. Da trappen er for
stejl til båren, beslutter de at bære patienten

b. Nogle vigtige årsager
og tilskuere, der kan veje tungere end hensynet til egen sikkerhed.

Dette eksempel viser tydeligt, hvordan dagligdagen kan være fuld af risici, der opleves som
”naturlige”, som ikke kan undgås.

”I den anden ende ” er modtageinstitutionernes adgangsforhold vigtige. De fleste er godt
nok generelt velindrettede og veludstyrede –
på papiret, men døre og adgangsforhold kan
være ”midlertidigt” vanskelige at komme igennem. Flytningen fra båre til seng sker heller
ikke altid under de bedste forhold. Endelig er
løfteudstyr på plejehjem og lignende placeret
afsides og utilgængeligt.

Der er ofte utilgængelige forhold for eksempel
adgange til lejligheder, fortove, parkeringsmuligheder.
Der er forhold omkring trapper og adgangsforhold inden døre som i dette tilfælde.
Endelig spiller patientens vægt, sygdom og
øvrige tilstand ind.
Desuden er der hensynet til patient, pårørende

c. Hvordan kan man forebygge
Forbedret effektivitet
■ Bedre kommunikation med patienterne kan
føre til væsentlig flere selvgående patienter
■ Uddannelse i forflytningsteknikker kan også
forøge effektiviteten og nedsætte sygeligheden.

Forbedret sikkerhed
■ Vurdere patientens formåen til selvtransport, indgå i en dialog
■ Ikke vige tilbage for at tilkalde assistance
■ Grundlæggende bedre kompetence om
sygdomme og patientadfærd
■ Grundlæggende forbedret kommunikations- og relationskompetence
■ Bærestole og andre tekniske hjælpemidler.
Forbedret arbejdsmiljø
■ Bedre beherskelse af løfte-/bære- og forflytningsteknikker og forbedrede afgangsforhold kan aflaste i det daglige og nedsætte generel nedslidning
■ At lære af andres erfaringer, forbedrer det
psykiske arbejdsmiljø.
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Eksempel: Motorvejsindsats

Eksempel: Hop til lavere niveau

a. Beskrivelse af ulykkesforløb

a. Beskrivelse af ulykkesforløb

Et ”fejeblad” bliver tilkaldt til en havareret bilist
på en motorvej. Skadestedet ligger godt 45
km. fra stationen. Da bilen står godt ude i
nødsporet, beslutter redderen at benytte den
lille advarselskegle som varsel for bilister frem
for at tilkalde yderligere en vogn med en pil.

Da redderen går forbi bilen på ydersiden, passerer en stor lastbil så tæt forbi, at vindtrykket
bringer ham ud af balance og han vælter. Han
forvrider ankelen i faldet.

På stationen gennemføres dagligt en række
tjek af det udstyr, man råder over. Det kan
være på brand- og redningskøretøjer, stiger
eller både. Det er typisk brandfolk eller reddere med brandslukningsopgaver, der gennemfører disse tjek.

Han entrer derfor køretøjet, typisk via et fodtrin. Når tjekket er gennemført, forlades kabinen igen og her hopper/springer nogle medarbejdere ned fra køretøjet ned på jorden.
Dette fører i nogle tilfælde til forstuvning
og/eller fald med forskellige mindre helbredskonsekvenser.

Når et køretøj skal tjekkes, skal medarbejderen ind i kabinen og aktivere et par knapper.

b. Nogle vigtige årsager
Mange brand- og redningsfolk arbejder på en
måde, hvor løsning af opgaven går før sikkerhed og sikkerhedsforanstaltninger. I dette tilfælde kunne bilen passeres på indersiden væk
fra motorvejen.

Samtidig bliver bilisterne stadig mere hensynsløse. Det viser erfaringer fra mange typer
arbejde på befærdede veje.
At arbejde gående på og ved en motorvej er
belastende psykisk. Dette gør i længden ens
beredskab for farlige situationer dårligere.

c. Hvordan kan man forebygge
Forbedret sikkerhed
Indførelse af obligatoriske procedurer omkring
brug af tavlevogn og afspærringer, er der stadig større forståelse for nødvendigheden af,
rundt omkring i Danmark.

b. Nogle vigtige årsager
Køretøjet er mere bygget til at komme ind i
end til at komme ud af. Fodtrinene er ofte
svære at bruge ”baglæns”. Man kan dermed
sige, at udstyret i sin indretning ”opfordrer” til,
at man forlader køretøjet på en enklere måde,
end det er bygget til ved at hoppe ned frem
for at entre baglæns ned. Som afsæt til et hop
er kabinens døråbning ubekvem.
Medarbejderens handlingsmønster kan være
indrettet på hurtigt og enkelt at få udstyrstjekket overstået. Det betyder, at køretøjet/udstyret hurtigere er udrykningsklart og at medarbejderen hurtigere kan overgå til andre aktiviteter (tidspres).

Nødspor og vigepladser kan have mange formål, de kan også medvirke til at højne sikkerheden ved indsatser på befærdede veje.

Ledelsen på stationen er ofte ikke opmærksom på, at der er indarbejdet et fast mønster
af handlinger, en bestemt rækkefølge af daglige rutiner, hvor dette hop er en del af dette.

Forbedret arbejdsmiljø
At arbejde gående på og ved en motorvej er
som nævnt belastende psykisk. Man skal
aktivt administrere sine følelser og sin risikooplevelse, mens man arbejder. Hvis dette undgås med effektive afspærringer, aflastes medarbejderen for den del af det psykiske pres.

c. Hvordan kan man forebygge
På nogle køretøjer kan man udvide fodtrinnet
og/eller installere en mekanisme, der skyder et
fodtrin ud, når døren åbnes.

Forbedret effektivitet
Samtidig arbejder man væsentligt mere effektivt, når en ordentlig afskærmning er etableret.
Dermed bliver afbrydelsen af trafikken også
kortere, så der bliver færre gener for trafikanter.

Eller man kan anskaffe en to-trinstrappestige
med brede og dybe trin, der placeres ved
køretøjets dør.
I disse forebyggelseseksempler, der stammer
fra såvel Falck som brandvæsenerne, er forbedret sikkerhed, forbedret arbejdsmiljø og
forbedret effektivitet smeltet sammen.
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Eksempel: Ambulancekørsel i bytrafik
a. Beskrivelse af ulykkesforløb

c. Hvordan kan man forebygge

En ambulance under udrykning skal passere
et befærdet kryds. Ambulancefolkene har sat
horn og lys på, men supplerer med yderligere
signalgivning, da man skal passere for rødt.
Alligevel støder ambulancen sammen med to
andre biler i et befærdet kryds. Ambulancen
vælter og lander på siden. Føreren af ambulancen kvæstes lettere med mistanke om brud

på halshvirvel, mens den anden medarbejder
slipper uskadt. Computerterminalen ved
instrumentbrættet river sig løs og lander på
benet af føreren.

b. Nogle vigtige årsager

kørselen, som kan opfattes som opbakning til
eksisterende kørsel.

Adskillige stykker udstyr i bårerummet river
sig løs og beskadiges, eller beskadiger rummet.

Selvom vejkrydset er forholdsvis stort og med
fortove mv., er oversigtsforholdene for køretøjer i ”personbilsstørrelse” nedsatte på grund af
meget trafik.

Brand- og redningsvirksomhedernes kunder,
kommuner (regioner mv.) og virksomhederne
selv har meget fokus på responstiden som
salgs- og kontraktparameter. Medarbejdere,
der aktivt forsøger at holde responstiden
nede, er med til at sikre kunder i fremtiden,
men det sker ofte på bekostning af sikkerheden.

Føreren brugte ikke sikkerhedsselen.
Tilsyneladende hørte føreren i det ene af de to
køretøjer, ambulancen kolliderede med, høj
musik, føreren af dette køretøj kan derfor have
overhørt hornene.
I nogen brand- og redningsvirksomheder har
ledelsen signaleret, at man er tilfreds med, at
antallet af ulykker i trafikken i forbindelse med
udrykninger ligger på det samme niveau som
trafikulykker i øvrigt. Dette giver en ramme for
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Forbedret sikkerhed
■ Udmelding fra ledelsen om, at brug af sikkerhedssele i fremtiden er obligatorisk
■ Forbedret indretning og fastgørelse af
udstyr i kabine og bårerum
■ Forbedrede skriftlige vejledninger i ambulancer
■ I nogle byer og på nogle strækninger vil
man kunne få installeret grønne bølger på
trafiklysene styret af udrykningskøretøjet.
Eksemplet viser også mere generelt om
anskaffelse og brug af rullende materiel, at der
både er behov for at arbejde grundigt med
købskrav OG med løbende forbedringer, når
erfaringer kan samles ind. Det er vigtigt at inddrage sikkerhedsorganisationen tidligt i planlægningsfasen.
Forbedret arbejdsmiljø
Det fysiske arbejdsmiljø forbedres, når udstyr
fastgøres og ordnes og indretningen forbedres
i kabine og bårerum.

Forbedret effektivitet
Bedre fastgjort udstyr betyder, at ambulancen
også vil være mere robust i andre udrykningssituationer.

Klarere meldinger fra ledelsen og konkrete forbedringer af sikkerheden skaber bedre rammer for det psykiske arbejdsmiljø.

Grønne bølger styret af udrykningen vil nedsætte
udrykningstiden, højne sikkerheden og øge kvaliteten af indsatsen.

7

Eksempel:Trusler om vold

Eksempel: Idræt

a. Beskrivelse af forløb

a. Beskrivelse af ulykkesforløb

Brand- og redningsfolk må ofte udføre indsatser i socialt belastede kvarterer. Sådanne steder kan der være uromagere, f.eks. unge
drenge, som ønsker at provokere.

I forbindelse med gennemførelse af noget
holdsport i stationens idrætslokaler, vrider
brandmanden om på foden. Alle har været
meget engagerede i spillet.

Da ambulancen kører frem i den smalle gade
og skal til at parkere i midten af vejen på
grund af manglende plads, ryger der pludselig
en brosten igennem venstre sidevindue og
lander ved gearstangen. Chaufføren får en del
glasskår ned over lårene.
b. Nogle vigtige årsager
b. Nogle vigtige årsager
I nogle lokalsamfund for eksempel med indvandrerkulturer, er tilliden til offentlige myndigheder begrænset. Det kan blandt andet være,
fordi politi og redningstjeneste ikke opfattes
som forskellige.

Der er mange varianter på årsagsmønstret.
Der opstår en ”scene”, hvor brand- og redningsfolkene bliver draget ind i et spil.

Hertil kommer, at den entusiasme og engagement i sporten, som de udøvende viser, både
er godt og skidt ud fra et sikkerhedssynspunkt. For meget entusiasme og kropskontakt
kan føre til skader.

Gulvet i idrætslokaler kan være udført i mange
forskellige materialer og være vedligeholdt og
rengjort på forskellig måde. Nogle typer
underlag, materialer og rengøring passer
bedre end andre til udøvelse af holdsport,
hvor man skal kunne være skridsikker.

Det er vigtigt, at det udstyr (f.eks. fodtøj) der
anvendes, er egnet til den aktivitet der udøves.

Slægtninge eller pårørende kan være pressede af situationen, der opstår, når en person,
der står en nær, er i fare. De kan udvise truende adfærd.
c. Hvordan kan man forebygge
c Hvordan kan man forebygge
Forbedret sikkerhed
Bedre kommunikation for eksempel ved at
tydeliggøre, hvorfor og hvor man vil anbringe
ambulancen. Det kan for eksempel være nødvendigt at stige ud og gå det sidste stykke for
at sondere terrænet og for at markere, man
kommer.

Generel oplysning til blandt andet skoleelever,
ikke blot om sikkerhed, men også om brandog redningsfolk arbejde og værdier.
Forbedret arbejdsmiljø
Oplevelse af større sikkerhed i udrykningssituationen i belastede kvarterer virker afstressende.

Bedre kommunikation kan i nogle områder
opnås ved at opbygge/udvikle et basalt ordforråd på hyppige indvandrersprog blandt
korpsets ansatte i de udsatte områder. Det er
vigtigt at bevare roen og undgå at lade sig rive
med af en ophidset stemning, så at sige være
neutrale også i forhold til egne sym- eller antipatier.

Man kan bedre koncentrere sig om hovedopgaven.
Forbedret effektivitet
Større sikkerhed imod overfald og indblanding
udefra i udrykningssituationen betyder bedre
opgaveløsning.
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Forbedret sikkerhed
Ændre rengøringsrutiner, gøre rent på andre
tider og med andre rengøringsmidler, så gulvet
er tørt og klart, når der skal spilles.

kammeratskabet. Kan det gøres under sikre
forhold, kan det betyde, at fællesskabet bliver
bedre til at løse de udfordrende opgaver i jobbet.

Skifte til mindre kropskontaktfyldte sportsgrene som badminton eller volleyball.

Forbedret effektivitet
Gode idrætsfaciliteter holder personalet i form
og giver dem kræfter og mental styrke til at
løse opgaverne. Hvis forholdene også er sikre,
vil de mindske sygefraværet.

Forbedret reparation og vedligehold af slidte
gulve kan være nødvendig i konkrete tilfælde.
Velegnet fodtøj.

Yderligere materiale om idrætstræning kan findes her: www.BARtransportogengros.dk
(branchevejledning om fysisk træning for
brand og ambulancefolk)

Forbedret arbejdsmiljø
Aktiv kropsbetonet sport har en god effekt for
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Nogle gennemgående mønstre og forklaringer

Nogle gennemgående mønstre og forklaringer

Medarbejderens handlinger

Maskiner og udstyr

Det er medarbejderen, der er i forreste linje,
derfor må det nødvendigvis være langt de
fleste ulykker, hvor medarbejderen er direkte
involveret. Det fremstår uundgåeligt som om,
medarbejdernes handlinger på en eller måde
er en del af ulykkesårsagen.
Men fra denne generelle overvejelse til de faktiske årsagsmønstre er der ved nærmere
undersøgelse langt. Det kan for eksempel
være, det viser sig, at en medarbejder blot følger et handlingsmønster, der er udbredt i
korpset. At det så lige er ”Jensen”, der
udsættes for ulykken, er tilfældigt i den forstand, at den pågældende faktisk følger et
handlingsmønster, andre også ville have fulgt.
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Uddannelse og holdningspåvirkning kan paradoksalt nok både medvirke til at forbedre og
forringe medarbejdernes muligheder for at
handle korrekt i en situation. Hvis holdningspåvirkningen således det meste af tiden fokuserer på effektivitet, mens sikkerhedsbudskabet og arbejdsmiljøet kun dukker lejlighedsvis
op, så vil de deraf følgende praksisser kunne
være mindre sikre end før.

bearbejdning eller udstyr til afmærkning. Med
hensyn til afmærkningsudstyr er der i nogle
dele af landet, hvor enhver motorvejindsats
fører til brug af en tavlevogn, mens der andre
steder blokeres helt for trafikken ved hjælp af
køretøjer og/eller politi og atter andre steder
og indsatser, hvor der blot benyttes en lidt
stor advarselstrekant.

Brand- og redningsvirksomhederne bruger
lang tid og meget energi på at stille de rigtige
krav til nye maskiner og udstyr, ligesom der i
driftsfasen laves modifikationer.
Der ses eksempler på kompromisser mellem
forskellige hensyn i indretning og også i forhold til omgivelserne. Der er for eksempel
kabinen i ambulancerne, udstyr til mekanisk

Medarbejdernes motivation og engagement i
løsning af opgaverne er stor indenfor brandog redningsfaget. Det er en udfordring at
balancere dette med hensynet til sundhed og
sikkerhed. Man kan tale om, at brand- og redning er en producent-kultur, mere end en sikker kultur.
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Nogle gennemgående mønstre og forklaringer

Supplerende materiale

Indretning af station
Der er en række forhold omkring lay-out,
gangarealer i forhold til udrykning med mere,
som typisk kan være medvirkende årsager til
hændelser eller arbejdsulykker. Det kan være
trapper på den rute, man skal følge mellem

mandskabsrum og udrykningskøretøjer. Det
kan være glasdøre, der kan være usynlige,
eller det kan være passage af udendørsarealer, som om vinteren eller i regnvejr kan være
glatte.

Ledelses strategi politik og praksis
Det er en udfordring at sikre en balance og
integration mellem kontrakter med sygehusvæsenet, ledelse, produktivitet og sikkerhed.
Brand- og redningsvirksomheder skal være
moderne virksomheder med fokus på medarbejderudvikling.

■ Lov om arbejdsmiljø Lov nr. 268 af 18. marts 2005 med senere ændringer
■ Bekendtgørelse nr. 550 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse
■ Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004
■ Bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om arbejdsstedets indretning m. senere ændringer
■ Bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler,
med senere ændringer
■ Bekendtgørelse nr. 1273 af 18. december 1996 om sikkerhedskrav til personlige værnemidler.
■ Bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af personlige værnemidler med senere
ændringer
■ Læs også om ”Nul ulykker” på Arbejdstilsynets hjemmeside http://www.arbejdsulykker.dk/
Øvrige materialer i Projekt "Ulykkesanalyse og forebyggelse af ulykker indenfor brand- og
redning":
Ulykkesregistreringsværktøj og vejledning til samme, samt forebyggelseskatalog kan
findes og downloades på www.BARtransportogengros

■ Sikkerhed for medarbejdere kan indarbejdes bedre i kontrakter
■ Det operationelle ledelsesniveau kan måles
på sikkerhed
■ Brand- og redning kan ”brandes” på høj
sikkerhed, det vil sige, korpsets ydelse kan
markedsføres på sikkerhed.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i
overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet
vejledningen som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige
relevante emner indenfor det pågældende område.
Se også på www.BARtransportogengros.dk samtlige branchevejledninger indenfor brandog redningsområdet herunder Idékataloget: Tunge løft i brand- og redningstjenesten og
Fysisk træning for brand- og ambulancefolk.

Infrastruktur og samfundets regler

Planudvalget for Brand- og redning under BAR transport og engros består af repræsentanter
for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Forbundet af Offentligt Ansatte FOA,
Falck Danmark A/S og Fagligt Fælles Forbund 3F.

På en række områder spiller samfundets infrastruktur ind i brand- og redningsfolks arbejde.
Det gælder blandt andet:
■ Trafiksikring, som landeveje med krydsende
sideveje
■ Bygningsreglementet, der bør sikre
adgangsveje, men ikke altid gør det
■ Regler om tilgængelighed for handicappede, som er vigtige ved transport af kørestole
■ Regler om snerydning på fortove.
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