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Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder 
brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem  
røgen ned ad hovedtrappen frem for at finde 
den nærmeste brandtrappe. En gæst på Hotel 
Plaza beroliges her af Københavns Brandvæsen.
(Foto: Gert Jensen)
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Hotelgæster tænker ikke
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Den nye Tetra-teknologi giver 
en lang række muligheder for 
at forbedre den tværgående 
kommunikation i beredska-
bet, og disse muligheder  

giver anledning til at gen-
tænke de centrale områder 
i hele beredskabets organi-
sation, ansvarsfordeling og 
samarbejde.

Sådan lød oplægget, da 
Teknologirådet inviterede til 
en paneldebat den 6. decem-
ber for at stille skarpt på kata-
strofeberedskabets fremtid.

Her blev blandt andet 
spurgt, hvem der skal kom-
munikere med hvem, og 
hvordan man sikrer en løben-
de tilpasning og justering?

– Det er ligegyldigt, hvor god 
man er til at tale internt, hvis 
man ikke kan kommunikere på 
tværs af organisationerne, og 
det danske beredskab er ikke 
uddannet til at håndtere den 
tværfaglige kommunikation.

Peter Kjær Jensen, adjunkt 
på Københavns Universitet, var 
den upartiske indleder, da Tek-
nologirådet i december indbød 
til paneldebat om katastrofe-
beredskabet. Han er kendt for 
at have udviklet verdens første 
tværfaglige Master of Disaster 
Management uddannelse, og 
han udgangspunkt var tydeligt:

– Det store problem er, 
hvordan vi skal tale, og ikke, 
hvad vi skal tale i.

– Det er den, der sidder på 
kommunikationen, har også 
magten, og derfor er både 

kommunikations-strukturen 
og kommunikations-kulturen 
så vigtige.

– Ved katastrofer kom-
mer folk fra yderst forskellige 
kulturer, og jeg oplevede 
under tzumanien, at folk 
ikke kunne finde ud af kom-
munikere. Læger, politifolk, 
brandmænd, ingeniører og 
militærfolk taler forskelligt 
fagligt sprog.

– Og her skal vi fra 
Danmark se på Verden i det 
store, internationale per-
spektiv, hvor det, der skete i 
Seest, slet ikke kan kaldes en 
katastrofe. Et jordskælv giver 
helt andre udfordringer, hvor 
det for alvor er vigtigt at have 
styr på kommunikationen.

– Jeg tror ikke, det er gået 
op for folkene i de enkelte 
organisationer, at der er brug 
for et mentalt skift og ikke 
bare en ny mobiltelefon.

– Man skal sig ikke se sig 
som politi- eller brandmand, 
men som indsats-medarbejder, 
og i hvert fald på de højere 
niveauer er der brug for en kraf-
tig efteruddannelse. Danmark 
er ikke større, end at de over-
ordnede niveauer skal have en 
større forståelse for hinanden, 
og det er her, vi på universitetet 
kan komme ind og tilbyde en 
neutral boksering, hvor vi kan 
være katalysator for en proces 

mod en fælles forståelse – et 
fælles sprogbrug.

Det mentale tankesæt skal 
være det samme i en tværfaglig 
kommunikation, understreger 
Peter Kjær Jensen, der har fået 
meget respons på den nye ud-

dannelse, ikke mindst fra Dan-
mark. Flere steder i beredskabet 
har man erkendt behovet for at 
kunne håndtere den tværfaglige 
kommunikation, fortæller han.

Link: www.mdm.ku.dk
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Debat om kommunikation i beredskabet
Af Erik Weinreich

Det mentale tankesæt skal 
være det samme i en tværfag-
lig kommunikation, siger Peter 
Kjær Jensen.

KAtAStroFEBErEdSKABEt

Den der sidder på kommunikationen, 
har også magten
og så er det uden betydning, hvlken type radio, man snakker i
Af Erik Weinreich
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