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Referat fra "brann2012" 
 

Det er som du sikkert forstår ett seminar som dreier seg om 
brannrelaterte emner. 
Men noen av foredragene hadde ett tverfaglig tema. Så her 
kommer noen ord fra de 3 foredragsholderene som hadde 
temaet samarbeid som er i UF-Norges ånd. 
 
-Jan Einar Andersen fra Norsk luftambulanse hadde ett 
innlegg om felles lederutdanning for ledere i nødetatene.Han 
har det siste året gått ett studie som Politihøyskolen  
avholder i lederutdanning for operative ledere.Dette er ett 
studie som er lagt opp for politiledere,men slik vi forstod det 
er dette ett bra konsept som det kan bygges videre på slik at brann og helse har nytte av det.Dette er 
jo noe vi i uf-norge virkelig er opptatt av at nødetatene skal ha lik forståelse. Det får vi av og 
sammarbeide og øve i sammen på alle nivåer. NLA mener at det ofentlige må ta ansvar for felles 
lederutdanning. Dette bør være på høyskoleniviå og varighet på 2 uker.Dette bør arrangeres på lokalt 
nivå slik at de som man jobber sammen i de daglige hendelsen er på samme kurs. 
 
-Brigadesjef Jan Erik Andersen fra Oslo brann og rednings etat og sykepleier Anders Dybwad fra Oslo 
universitetsykehus hadde foredrag om samvirket mellom brann og helse på et forurenset skadested i 
den livreddende fasen.Jan Erik startet med og fortelle om en farlig gods øvelse som ble avholdt i Oslo 
for noen år tilbake. Den gangen skulle brannvesents mannskaper håndtere alle pasienter helt inne fra 
forurenset funnsted og ut til rent miljø. Det var først når pasienten var ute i rent miljø at 
ambulansetjenesten kom i kontakt med pasienten.Og det man erfarte etter denne øvelsen er at det tok 
alt for lang tid og at vi må starte og samarbeide på et tidligere stadie i hendelsen. Så etter at brann og 
helse har tatt tak i dette så er det kjøpt inn verneutstyr til ambulansepersonellet slik at de har tatt over 
rens og vask av pasientene og at brannmannskapene kan konstrere seg om "hot sone". Konklusjon: 
pasienter raskere til behandling og lekkasjen fortere tettet. 

 
-Oberst Erik Kristoffersen fra forsvarets spesialkommando 
snakket om beslutningstrening og ledelse i kritiske situasjoner. 
Her fortalte han om hvordan de var organisert. Jeg ser jo 
mange likhetstrekk fra hvordan politi og brann er organisert. Så 
her er det prosedyrer og rutiner som er viktig for at man skal 
lykkes i det man er satt til og løse. 
 
-Professor Inggard Lerheim fra helse midt-Norge snakket om 
samvirke i redningtjenesten. Han var veldig klar på at 
departementene måtte ha større fokus på at aktørene måtte 
sammarbeide på flere omeråder. Han mente departementet 

måtte tvinge oss til og sammarbeide. Han mente at på nasjonalt nivå måtte nødetatene bli flinkere til 
og bruke felles redningskanal på sambandet slik at alle får lik foståelse av oppdraget de er på vei til og 
nødvendig informasjon. Lerheim snakket også om felles triagesystemer,for slik det er i dag finnes det 
flere forskjellige typer.Til slutt snakket han om på større hendelser hvor det blir varslet ut flere 
helikoptere må man peke ut et leder helikopter som kan koordinere styrkene som kommer luftveien. 
 
Dette var de foredragene som omhandlet alle nødetatene.Dette er et årlig fagseminar som arrangeres 
av tidskriftet "Brannmannen". Og i år som de forrige årene var det fullbooket. 
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