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Hurtigfrigjøring ved trafikkulykker 
Av Anne Hjort 30.09.03 
 

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) mener at ved hurtig 
frigjøring kan en kombinasjon av vinsj og tradisjonelt 
frigjøringsverktøy være effektivt. Frigjøringsmetoden må imidlertid 
tilpasses skadebilde. Bruk av hydraulisk frigjøringsverktøy uten bruk 
av vinsj vil fortsatt måtte benyttes. 
 
Alt verktøy som benyttes til redningsoppdrag, må underlegges 
samme strenge godkjenningsordninger. 
 

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) har mottatt et brev fra Trond 
Simarud om Norsk Luftambulanse (NLA) markedsføring av hurtigfrigjøring 
som en ny metode. Han uttrykker bekymring over at det er helsevesenet 
og ikke brannvesenet som setter standard for raskere frigjøring og er 
bekymret over at det benyttes verktøy som ikke er utviklet eller produsert 
for redningsinnsats.  

NBLF er enig i at NLA`s måte å presentere ”hurtigfrigjøring” som en ny 
metode basert på bruk av vinsj er gal. Bruk av vinsj er slett ikke noe nytt. 

Det nye er at helsepersonell nå blir drillet i å vurdere om forulykkede har 
indre skader som forutsetter hurtig kirurgi for å overleve og at dette blir 
videreformidlet til brannvesenet slik at de ved frigjøring prioriterer raskest 
mulig måte å få pasienten fri på. Målet er altså å få pasienten raskest 
mulig ut – ikke hvilken metode som benyttes. 

Selve frigjøringen og frigjøringsmetoden må være brannvesenets oppgave 
og ansvar, likeledes utvikling av slike metoder. De kurs NLA tilbyr i 
hurtigfrigjøring har brannmannskaper som instruktører. Disse 
instruktørene underviser i bruk av vinsj og hydraulisk frigjøringsverktøy. 
Det er altså ikke helsepersonell som setter standard for raskere frigjøring. 

NBLF mener at ved hurtig frigjøring kan en kombinasjon av vinsj og 
tradisjonelt frigjøringsverktøy være effektivt. Frigjøringsmetoden må 
imidlertid tilpasses skadebilde. Bruk av vinsj krever plass og tilgjengelighet. 
Bruk av hydraulisk redningsverktøy (sylinder, saks og spreder) uten bruk 
av vinsj vil fortsatt måtte prioriteres ved noen skadetilfeller. 

Alt verktøy som benyttes til redningsoppdrag må underlegges samme 
strenge godkjenningsordninger.  

NBLF vil ikke vurdere den markedsmessige verdi av informasjonsbrevet 
for NLA`s Gaveaksjon 2003, men antar at markedsføringsmetoden kan 
være hensiktsmessig for å få penger. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NBLFs 25 års jubileum 19. mars 2004. 
Av Guttorm Liebe 25.09.03 
 

Rett årstallet som står i Håndboka på side 42. Riktig år er 2004! For 
øvrig: Statsråd Erna Solberg har ”meldt seg på”! 
 
Stedet er klart: 
Oslo, med lunsj, konferanse og festmiddag på Holmenkollen Park hotell. 
Oslo og Akershus brannbefalslag med Einar Schramm i spissen er 
arrangører. 
  
Program 
Programmet for dagen er under utarbeidelse. Det starter i Oslo sentrum på 
formiddagen, og fortsetter som nevnt med lunsj oppe i åsen. 
Konferansen må ha et blikk bakover, beskrive nåtiden og en kikk inn i 
fremtiden. 
Festmiddagen må inneholde litt kultur og noe historie. 
  
Det vi kan røpe i skrivende stund er at statsråden i det departementet som 
brannvern har hørt innunder lengst, Kommunalminister Erna Solberg vil 
åpne konferansedelen. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

HUSK BRUKERUNDERSØKELSEN 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

HUSK OGSÅ Å REGISTRERE SOLSKINNSHISTORIER! 
 

Hva skjer innefor FEU? 
Av Jan Kongsvik 30.09.03 
 

The Federation of the European Union Fire Officers Associations 
(FEU), som NBLF er aktivt medlem av, er en ung organisasjon (1995). 
 
At FEU ennå ikke har funnet en stabil organisasjonsform, kom til 
uttrykk på høstmøtet i København, 27. og 28. september. 

Den ennå litt vaklende organisasjonsform kan i noen grad skyldes 
kulturforskjeller, dvs at ikke alle vil det samme med FEU, men det skyldes 
nok først og fremst at tillitsmannsapparatet på dette nivået er lite og 
sårbart (totalt 18 lands-organisasjoner). Et eksempel på dette er at når 
sittende leder (chairman) må be om å bli løst fra vervet før funksjonstida er 
ute, så får man ikke bare et lederproblem – men en ny diskusjon om 
organisasjonsformen. 

Sårbarheten gir grunn til en viss bekymring mht kontinuitet og seriøsitet 
som ”brann- og redningsvesenets røst i Europa”, og i forhold til hvor 
attraktivt det er for nye lands-organisasjoner å søke medlemskap i FEU. I 
øyeblikket er de baltiske statene og Slovenia i komminga. 

NBLF var representert på København-møtet ved Guttorm Liebe, Jan 
Kongsvik, Ingar Gjesmoe og Per Ole Sivertsen. At man stilte så 
mannsterkt denne gang, kom både av nærheten til arrangøren, vår danske 
søsterorganisasjon FKB, og av NBLF`s engasjement i det såkalte 
terminologiprosjektet (som betalte en god del av reise- og 
oppholdsutgiftene). 

Arrangementet ”FireSafeEurope”, som var initiert av FEU, og som skulle 
gå av stabelen i København de to neste dagene etter FEU-møtet 
(tilsvarende Barcelona 2001), måtte avlyses pga for liten påmelding. Og 
dette var selvsagt en viktig post på møteagendaen – ikke bare mht årsak 
og virkning, men også hvilke erfaringer man skal trekke ut av situasjonen, 
med tanke på at andre skal ville påta seg et tilsvarende arrangement 
senere. Så langt ser det ut for å gå i retning av Polen i oktober 2004. 

Lederspørsmålet var som indikert foran, omfattet med stor interesse. 
Göran Schnell som ble FEU`s første valgte leder, er nå blitt direktør for 
den svenske brannvernforeningen, og kan ikke samtidig ivareta vervet som 
FEU-leder. Ved avstemning ble det imidlertid et overveldende flertall for at 
FEU fortsatt skal ha en valgt leder, men det var noe ulike signaler om 
hvilken status denne burde ha. Alternativet hadde vært å gå tilbake til den 
tidligere ”prosjektmodellen”, hvor den deltidsansatte sekretær i praksis er 
organisasjonens leder, både under og mellom de to årlige møtene. Valg av 
ny leder vil skje på vårmøtet 2004, og lands-organisasjonene skal 
nominere kandidater til dette vervet i løpet av inneværende år. 

En stor del av søndagens møte ble brukt til gjennomgang av de mange 
prosjektene som verserer innen FEU-nettverket, hvor NBLF ikke bare er 
med men spiller viktige roller. 

Videre var det gjennomgang av ”nytt fra de ulike land”, en sekvens som ga 
anledning til refleksjon over hva som har hovedfokus innen de forskjellige 
lands brann- og redningsvesen (kulturforskjeller?). 

FEU-møtene i 2004 ble berammet til hhv Luxemburg og Polen, sistnevnte 
ifm med ”FireSafeEurope”. I 2005 vil det bli FEU-møter i Tyskland (kanskje 
ifm ”Rote Hahn”) og i Irland. Så blir det kanskje FEU-møte i Norge i 2006? 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Les også disse nyhetene på våre hjemmesider. 
- Høringsuttalelse til veiledning om helse- og fysiske krav til røykdykkere. 
- Polar brannbefalslag med lokal avtale 
- ”TU-dokument” om røykvarslere med feil fokus! 
- "Flat organisering", - en organisatorisk mote! 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


