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Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK)
Den funktion i en region, der varetager den operative ledelse og koordinering af den
samlede sundhedsfaglige indsats ved større ulykker eller katastrofer. AMK er indgangen,
herunder kommunikationsmæssigt, til hele regionens sundhedsvæsen.
Alarmcentral
Den lokalitet, hvor 1-1-2 alarmopkald modtages. På grundlag af modtagne oplysninger
vurderer og iværksætter alarmcentralen alarmering af de relevante beredskaber.
Alarmeringspunkt
Et af indsatsledelsen forud defineret punkt, hvor indsatspersonel kan søge til, f.eks. ved
behov for en akut rømning af et område i forbindelse med en sikkerhedshændelse.
Aalborg Kommunes Krisestab (AKK)
Den stab, som Aalborg Kommune kan etablere med henblik på at understøtte den
tekniske indsats på skadestedet samt koordinere kommunens øvrige opgaver i relation til
en igangværende beredskabsmæssig indsats.
Ambulancevej
En af politiet fastlagt rute, hvor politiet sikrer ambulancernes uhindrede kørsel til og fra
skadestedet/behandlingspladsen, dvs. sørger for friholdelse af veje og trafikregulering.
AMK-vagtcentral
Regionens vagtcentral, som modtager alle sundhedsmæssige opkald fra alarmcentralen
(1-1-2), varetager visitation og disponering af relevante præhospitale ressourcer og yder
sundhedsfaglig vejledning og rådgivning. Regionens vagtcentral er fysisk lokaliseret
sammen med AMK.
Behandlingsplads
Den facilitet i nærheden af et skadested, hvortil tilskadekomne, der anses for at have
behov for akut behandling og efterfølgende transport til sygehus, bringes.
Behandlingspladsen udpeges af indsatsledelsen, mens den overordnede ledelse af
arbejdet på pladsen varetages af ISL SUND.
CBRNE-ekspertberedskaberne
Der er etableret særlige beredskaber ved flere myndigheder, som kan assistere de øvrige
beredskabsaktører ved hændelser, hvor kemiske (C), biologiske (B), radiologiske (R),
nukleare (N) og/eller eksplosive stoffer (E) er involveret.
Endelig indsats
Den indsats, der iværksættes med henblik på at afslutte løsningen af beredskabets
opgaver.
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Evakuerings- og pårørendecenter (EPC)
En bygning eller anden vejrbestandig lokalitet til placering af uskadte evakuenter, som
efter registrering kan få umiddelbar kontakt med myndigheder, andre ressourcepersoner
og pårørende. Endvidere kan pårørende til tilskadekomne og døde gennem EPC få
umiddelbar kontakt med myndigheder og andre ressourcepersoner. I tilfælde af større,
psykisk belastende hændelser kan evakuenter og pårørende i EPC få kontakt til personale,
der kan yde psykosocial støtte eller behandling. De forskellige funktioner vil typisk blive
placeret i indbyrdes adskilte lokaler. EPC er underlagt politiets koordinerende ledelse.
Fareområde
Det område eller den lokalitet inden for indre afspærring, hvor der er en konkret fare for
personer. Fareområdet, som typisk forekommer ved CBRNE-hændelser, kraftig
røgudvikling eller fare for sammenstyrtning, fastlægges af ISL BRAND, der også har
ansvaret for redning og evakuering af personer i fareområdet. Ved CBRNE-hændelser
fastlægges fareområdet i samarbejde med det relevante ekspertberedskab, og det vil
være angivet ved en sikkerhedsafstand. Kun personel med særligt beskyttelsesudstyr skal
som udgangspunkt have adgang til dette område.
Forkortelser
Der findes en publikation med forkortelser på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.
Se under ’Viden’ og ’Publikationer’.
”Retningslinjer for anvendelse af forkortelser i redningsberedskabet”.
Førsteindsats
Den foreløbige indsats, der tilsigter at yde en første hjælp til tilskadekomne og
umiddelbart truede personer samt at hindre udbredelse af en skade. Når førsteindsatsen
er iværksat, har indsatsledelsen mulighed for at gennemføre en nøjere rekognoscering af
hele skadestedet med henblik på iværksættelsen af den endelige indsats.
Gerningsstedsafspærring
Den afspærring af et gerningssted efter f.eks. en bombesprængning, som politiet
etablerer for at sikre fragmenter og andre spor fra sprængningen. Afspærringen etableres
af hensyn til sporsikring og vil typisk – afhængigt af geografien – blive placeret ca. 200 m
fra sprængningsstedet. Der sikres køreveje til indre afspærring af hensyn til
redningsindsatsen, idet livreddende indsats altid går forud for sporsikring. Gerningsstedsafspærringen berører ikke indre afspærring og bevogtes særskilt af politiet.
Indkvarteringsområde
Et område eller en lokalitet hvor evakuerede og andre nødstedte modtages, indkvarteres
og forplejes.
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Indre afspærring
Afgrænsning af skadestedet. Inden for indre afspærring arbejder redningsberedskabet.
Derfor vil redningsberedskabets køretøjer som oftest også være placeret inden for indre
afspærring.
Indsatsledelsen
Indsatsledelsen er det samarbejdsforum, hvor relevante ledere indgår, og som under
koordination af politiet har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for gennemførelsen
af en beredskabsmæssig indsats. Grundstammen i indsatsledelsen udgøres af
indsatslederne fra politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet.
Indsatsleder Brand (ISL BRAND)
Den person fra det kommunale redningsberedskab (brandvæsenet), der varetager den
tekniske og taktiske ledelse af indsatsen på et skadested, og som har det overordnede
ansvar for alle indsatte enheders sikkerhed inden for indre afspærring. ISL BRAND udøver
sin kommando gennem holdlederne, herunder tillige holdledere eller tilsvarende fra
udefra kommende enheder.
Betegnelsen Indsatsleder Brand anvendes officielt i dag, da det er en betegnelse som
gennem årene har været anvendt i praksis og er en mere mundret betegnelse end den
tidligere anvendte Indsatsleder Redningsberedskab.
Indsatsleder Politi (ISL POLITI)
Den person fra politiet, der varetager den koordinerende ledelse af den samlede indsats i
et indsatsområde og den polititaktiske ledelse inden for indsatsområdet. ISL POLITI har
også kommandoen over alle indsatte enheder fra politiet.
Indsatsleder Sund (ISL SUND)
Den læge fra sundhedsberedskabet, der varetager ledelsen af den sundhedsfaglige
indsats, og som har kommandoen over alle indsatte enheder fra egen sektor i et
indsatsområde. ISL SUND koordinerer den præhospitale indsats med AMK-vagtcentralen
og udøver sin ledelse gennem en eller flere behandlingspladsledere og
ambulancelederen.
Indsatsområde
Det samlede område, hvor en beredskabsmæssig indsats foregår. Indsatsområdet er
således indsatsledelsens arbejds- og ansvarsområde. Indsatsområdet afgrænses af den
ydre afspærring. Se også skadested.
Kommandostade (KST)
Den fælles ledelses- og kommunikationsplatform i indsatsområdet, hvorfra den samlede
beredskabsmæssige indsats ledes, og hvorfra der opretholdes kontakt til overordnede og
3/8

Beredskab
Ordforklaring
Kilde: Retningslinjer for indsatsledelse
Tekst i kursiv er Aalborg Kommunes tilføjelser

BILAG:
6.1
Side:
4 af 8
Opdateret den:
1. marts 2021
Afdeling: MEF/MP Ansvarlig: JS

sideordnede beredskabsmyndigheder eller organisationer. Kommandostadet oprettes og
ledes af politiet og vil typisk være indsatsledelsens samlingssted.
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Kommandostation (KSN)
Den lokalitet, typisk på politistationen, hvorfra politiet udøver den koordinerende ledelse
på operationelt niveau. Ved større hændelser sker dette i samarbejde med relevante
aktører.
Kommunal krisestab
Den stab, som en eller flere kommuner – eller eventuelt et fælleskommunalt
redningsberedskab – kan etablere med henblik på at understøtte den tekniske indsats på
skadestedet samt koordinere kommunens øvrige opgaver i relation til en igangværende
beredskabsmæssig indsats. Betegnelsen er ikke en officiel betegnelse som andre af de
anvendte betegnelser, f.eks. KST, KSN og AMK, hvorfor nogle har valgt en anden
betegnelse for denne kommunale krisestyringsenhed.
Kontaktpunkt
Et udpeget sted umiddelbart ved eller i indsatsområdet, hvor tilkaldte styrker møder og
vejledes om det videre indsatsforløb, herunder fremkørsel til opmarchområdet.
Koordinerende ledelse
Politidirektøren har ved større ulykker og katastrofer ansvaret for, at den samlede indsats
koordineres således, at den foregår så effektivt som muligt. Den koordinerende ledelse
indtræder efter politiets beslutning i tilfælde af hændelser, der kræver indsats af flere
myndigheder.
Kriseleder
I Aalborg Kommune er kommunaldirektøren eller dennes stedfortræder kriseleder ind til
første møde i Aalborg Kommunes Krisestab.
I første møde besluttes, hvem der skal lede den aktuelle krise/hændelse. Hvis der er tale
om en ’sundhedshændelse’ kan man med fordel vælge en topleder fra Ældre- og
handicapforvaltningen eller Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Kørevej
Den angivne rute, som beredskabets enheder skal følge fra kontaktpunkt til
opmarchområde eller skadestedet/indsatsområdet.
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Lokal beredskabsstab (LBS)
Den bredt sammensatte stab, der er etableret i hver politikreds, til at varetage den
koordinerede anvendelse af relevante beredskabsaktørers ressourcer i tilfælde af større
ulykker og katastrofer. Staben fungerer endvidere som permanent forum for samarbejde
og koordination mellem disse aktører. Staben kan nedsættes på strategisk og
operationelt niveau.
På begge niveauer indgår repræsentanter for politikredsen, som leder af staben, de
kommunale redningsberedskaber, regionens sundhedsberedskab, totalforsvarsregionen
og Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter. Der kan endvidere tilknyttes andre
relevante beredskabsmyndigheder. På det operative niveau kan der efter behov indgå
repræsentanter for virksomheder.
Markeringsvest
Overtræksvest, der ved hjælp af farvemarkering og påskrift angiver en persons
tilhørsforhold og funktion.
Mødested
Det sted, hvor lederne fra politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet har
aftalt at mødes, såfremt dette ikke sker på KST.
Operationsområde
Et afgrænset område, hvor der foregår eller skal foregå en isoleret politimæssig indsats,
som udføres af særligt uddannet politipersonale. Et operationsområde oprettes ved en
hændelse, som i indhold og/eller omfang udgør en særlig fare for mennesker eller
værdier.
Opmarchområde
Parkeringsområde for endnu ikke indsatte køretøjer, materiel og mandskab.
Opmarchområdet bemandes af politiet med en opmarchleder og en repræsentant for
redningsberedskabet som opmarchassistent (særlig viden om redningsberedskabets
køretøjer og materiel).
Opsamlingssted
Et sted, hvortil fysisk uskadte og lettere tilskadekomne personer (”gående”) bringes med
henblik på registrering og eventuel førstehjælp. Opsamlingsstedet udpeges af
indsatsledelsen og henhører under politiets koordinerende ledelse.
Præhospital indsats
Sundhedsberedskabets behandling af tilskadekomne før ankomst til sygehus.
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Responstid (redningsberedskabet)
Den tid, der går fra alarmcentralen har afgivet alarmen, til redningsberedskabet er
fremme på skadestedet.
Responstid (sundhedsberedskabet)
Den tid, der går fra den tekniske disponent på regionens AMK-vagtcentral modtager
opgaven fra den sundhedsfaglige visitator, til en ambulance er fremme på
skadestedet/hos patienten.
Ressourceperson
En person, som på grund af sin uddannelse, viden eller praktiske færdigheder kan
fremkomme med oplysninger til indsatsmandskabet eller på anden måde, kan bidrage til
at løse opgaverne i forbindelse med en beredskabsmæssig indsats.
En ressourceperson kan også være en person, som har gjort konkrete observationer, der
kan være relevante for den beredskabsmæssige indsats.
Samlingssted for døde
Et sted, hvor døde midlertidigt kan placeres. Stedet skal være forsvarligt indrettet til
anbringelse af både de personer, som antages at være døde, og de personer, hvis skader
eller kvæstelser gør det åbenbart for alle, at døden er indtruffet. Placering af
samlingssted for døde udpeges af indsatsledelsen og henhører under politiets
koordinerende ledelse. Politiet har ligeledes ansvaret for bevogtning af stedet.
Sikkerhedshændelse
En hændelse, hvor personer kan være kommet til skade eller være udsat for særlig fare
som følge af eksplosion, skyderi eller lignende.
SINE
SINE (SIkkerhedsNEttet) er det fælles radiokommunikationssystem for alle beredskabsaktørerne, der samtidigt kan anvendes inden for de enkelte beredskaber og på
tværs af beredskaberne.
Situationsmelding
Melding om situationen i indsatsområdet. Meldingen danner grundlag for beslutning om
justering af indsatte enheders størrelse, herunder indsættelse af yderligere enheder.
Skadested
Det samlede område, som dels omfatter den lokalitet, hvor der er indtruffet en skade,
dels redningsberedskabets arbejdsområde. Skadestedet er således ISL BRAND’s
ansvarsområde. Skadestedet afgrænses af den indre afspærring. Se også indsatsområde.
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Skadestedsleder
Ved større hændelser kan ISL BRAND vælge at opdele skadestedet i flere mindre
skadesteder med hver sin leder. Denne betegnes skadestedsleder. Skadestedslederen har
ansvaret for den tekniske/taktiske indsats på det enkelte skadested, men er underlagt ISL
BRAND, hvorigennem også eventuel assistance skal rekvireres.
Talsmand (Talsperson)
Under første møde i Aalborg Kommunes Krisestab vælger krisestaben en talsmand, der
tegner kommunen under den aktuelle krise/hændelse. Talspersonen stiller op til
pressemøder, interviews m.m.
Teknisk ledelse
Redningsberedskabets ledelse af den tekniske og taktiske indsats på et skadested.
Triage
Sundhedsfaglig prioritering af behandlingsbehov eller transportrækkefølge i forhold til
hastegrad og tilgængelige ressourcer.
Truet område
En del af indsatsområdet hvor der kan opstå fare for personer, såfremt skaden udvikler
sig. Et truet område kan blive til et fareområde.
Vagtcentral
Den lokalitet/funktion hos myndigheder og andre beredskabsaktører, der bl.a. fra
alarmcentralen modtager og videregiver alarmer m.v. inden for eget ansvarsområde.
Ydre afspærring
Afgrænsning af indsatsområdet.
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