
Vær en hverdagshelt

Om 5 minutter er du færdig 
med at læse denne folder...

5 gode grunde til at lade en medarbejder være brandmand:

     Du tager ansvar for, at dit lokale beredskab kan rykke ud,  
når det brænder

      Du får en stolt, kompetent og veluddannet førstehjælper  
i din virksomhed

      Du får en beslutningsdygtig sikkerhedsambassadør, som går 
forrest, når det gælder

      Du får en medarbejder, som kan bevare overblikket under pres 
og i nødsituationer

       Du skaber mere tryghed og sikkerhed på arbejdspladsen  
med en brandmand på holdet

Det koster til gengæld, at du skal lade dem løbe. Når alarmen  
går under et vigtigt møde, når der er travlt, og når det er  
ubelejligt for dig, er det livsvigtigt for andre.
 
62 % oplever, at deres fraværstimer enten kan indhentes eller  
er uden konsekvens for deres arbejdsopgaver. Resten bliver  
enten trukket i løn, afspadserer eller bruger ferietimer.

ALLE adspurgte oplever, at de gør en forskel.

Det er ikke gratis – men det er det hele værd.

Gør en forskel – lad dem løbe.

82 % af alle danske brandfolk slukker brande på frivillig- eller deltidsbasis.
Vi har 9.600 brandfolk i Danmark – af dem er 7.900 tilkaldebrandfolk. 

Hvert år har de danske beredskaber cirka 40.000 udrykninger med  
deres 1.700 køretøjer. Det svarer til ca. 109 udrykninger om dagen.

Nationale tal

Hvis jeg endte på en arbejdsplads,  
som ikke ville lade mig løbe, ville jeg 
gøre mit for at italesætte, hvilken 
forskel arbejdspladsen gør, hvis de 
lader mig løbe i tilfælde af brand.

Kasper Andersen

Projektleder

Mine kolleger troede, at det var hver dag og 
hele tiden, jeg skulle løbe – men da de fandt ud 

af, hvor lidt det var, har de accepteret det.

Sofie Faurbye

Sygeplejerskestuderende

Læs mere på  

BLIVBRANDMANDNU.DK
Eller kontakt os på tlf.: 53 70 69 03

Dine medarbejdere    
      kan redde liv  
– GIVER DU  
DEM LOV?

WWW.LADDEMLØBE.NU



... imens har nogen blødkogt et æg, andre brygget en kande  
kaffe – og nogle enkelte har set deres liv gå op i flammer.  
Fra gnisten rammer dit tæppe, til ilden bølger under loftet,  
er hvert øjeblik livsvigtigt.

Frivillige og deltidsbrandfolk har 5 minutter, fra  
alarmen går, til brandbilen forlader garagen.

Har du 5 minutter?

De virksomheder, som lader deres medarbejdere løbe til brand  
i arbejdstiden, håndterer brandmandens fravær således:

Hvor stor værdi har det 
at tage hånd om sit lokalområde?

Hvordan håndterer andre  
virksomheder brandmandens fravær?

Ovenstående stammer fra en 
spørgeundersøgelse i 2020 blandt 
500 frivillige- eller deltidsbrandfolk, 
bredt repræsenteret fra hele landet.

Den gennemsnitlige udrykning 
tager 60 minutter.
Kilde: Beredskabsstyrelsen

60 min.

38%
Bliver trukket i løn eller 
bruger afspadsering/
ferietimer, når de er  
ude som brandmand.

Vi mister selvfølgelig noget produktivitet af 
den mand, når han er ude på en brandopgave, 
men når vi kigger henover året, jamen så er den 
tid, der bliver brugt til brandslukning, meget 
minimal i forhold til den store værdi, vi får.

Henrik Gregersen 

Health & Safety Manager, Grundfos

Frivillige eller deltidsansatte  
brandfolk har i gennemsnit 

15 fraværstimer fra  
deres arbejde om året.  
Det er 1/128 af et års  
arbejdstimer.

1% er selvstændige.

Det tilfører meget stor værdi i IBM at have  
en deltidsbrandmand, fordi det skaber  

medarbejdertilfredshed, det skaber stolthed, 
det skaber en historie, og det understøtter 
også vores værdier om, at vi gør en forskel.

Sanne Urbak Rasmussen  

CSR-Direktør, IBM Danmark

Når din virksomhed hjælper med at passe på lokale hjem, 
institutioner og arbejdspladser, viser du både dine ansatte 
og dit lokalområde, at du tager ansvar. 

Dine medarbejdere kan redde liv,  
men KUN hvis du giver dem lov.

En gennemsnitlig udrykning varer 1 enkelt time. 

Denne time kan være den vigtigste i et andet  
menneskes liv. En dag kan den være det vigtigste i dit.

Det kan være dig, det går ud over.
Det kan være dig, der redder dagen.

I størstedelen af Danmark  
rykker frivillige eller deltids-
brandfolk ud, når hjem, liv  
og arbejdspladser er i fare.  
De er hverdagens helt  
almindelige helte. Folk  
som dig – folk som dine  
medarbejdere.

Det, vi skal bruge fra dig,  
er din forståelse.

36%
Indhenter det 
forsømte på et 
andet tidspunkt.

25%
Kan deltage i udrykninger 
uden løn- eller arbejds- 
mæssig konsekvens.


