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Massetilskadekomst 

Beredskab 4K er med til at styrke den samlede kapacitet i hovedstadsområdet for at kunne 

håndtere massetilskadekomster og dermed sikre, at der er tilstrækkeligt udstyr til en 

forsvarlig førsteindsats på større eller flere samtidige skadesteder. Beredskab 4K har 

således videreført den tidligere indgået aftale med omkring gensidig assistance i form af 

udrykningsenheder med samme udstyr og uddannelse.  

Beredskaberne i og omkring Storkøbenhavn kan dermed bidrage med ’manpower’ med 

udvidet kompetencer, samt triage- og nødbehandlingsudstyr. Beredskab 4K er således i 

besiddelse af dette nødbehandlingsudstyr på hver A-sprøjte på stationerne Greve og 

Taastrup, samt tilhørende 24 operative behandlingssæt på station Taastrup.  

Udstyret er standardiseret og relativt begrænset, men findes i store mængder, såldan der 

er kapacitet til behandling af en stor mængde tilskadekomne. 

Målsætning og kompetencer 

Målsætningen ved massetilskadekomst er redning med få og hurtige behandlingstiltag i 

forhold til den enkelte tilskadekomne, f.eks. ved terrorhandlinger, skadesteder med mange 

tilskadekomne, er den overordnede målsætning redning – ikke behandling. 

Som en følge heraf begrænses de procedurer, der skal kunne udføres på den enkelte 

tilskadekomne i et indsatsområde til: 

▪ Sikring af frie luftveje – inkl. anlæggelse af nasal airway. 
▪ Påbegyndelse af iltbehandling på maske. 
▪ Standsning af større blødninger – inkl. anlæggelse af torniquet. 
▪ Anlæggelse af stor forbinding ved åben skade på kroppen med fx organfremfald. 
▪ Hindre afkøling med redningstæppe af alufolie. 

 

En ligeledes vigtig kompetence for brandfolkene er at kunne foretage den særlige opgave 

at triagere de tilskadekomne, med det formål at sikre flest overlevende. Brandfolkene må 

kun bruge minimal tid på den enkelte tilskadekomne inden flytning til behandlingsplads – og 

de listede behandlingsprocedurer er udvalgt i forhold til den overordnede målsætning om at 

redde flere til overlevelse. 

Gennem årlige øvelser og uddannelse sikres dermed den nødvendige kapacitet til i 

fællesskab med relevante myndigheder, at kunne foretage en livreddende førsteindsats 

samt kunne begrænse skadesudviklingen - parallelt med en politiindsats – både i og 

udenfor bygninger under pågående terror, skyderi, gidseltagning mv. i områder, der er 

sikre nok, samt ved større ulykker med mange tilskadekomne.  

Endelig vil Specialtjenesten ved Hovedstadens Beredskab i visse særlige situationer 

kunne rekvireres til i fællesskab med specialenheder fra politiet at arbejde under meget 

kritiske hændelser som betegnes SIKS (Særlig Indsats I Kritiske Situationer). Rekvisition 
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af denne enhed foretages på basis af den konkrete hændelse gennem Operationschefen 

ved vagtcentralen med politiet som rekvirent.    


