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Pamela	  Villebæk	  og	  jeg	  blev	  i	  maj	  måned	  sendt	  til	  Sevilla,	  Spanien,	  i	  samarbejde	  med	  
Korpslægeenheden.	  Vi	  ankom	  tirsdag	  d.	  7.	  maj	  sent	  om	  aftenen,	  hvor	  vi	  blev	  hentet	  af	  en	  læge	  
samt	  assistent	  og	  kørt	  til	  vores	  hotel	  i	  nærheden.	  Vi	  boede,	  som	  de	  eneste,	  på	  hotel	  under	  
øvelsen.	  

Vi	  skulle	  deltage	  som	  observatører	  under	  en	  stor	  katastrofeøvelse	  a	  tre	  dages	  varighed,	  lavet	  i	  
samarbejde	  med	  ambulanceselskabet	  SAMU	  samt	  Sevilla	  Universitet.	  Formålet	  med	  vores	  besøg	  
var	  at	  se,	  hvordan	  man	  afholder	  en	  øvelse	  i	  en	  så	  stor	  skala	  og	  hvilke	  ressourcer,	  der	  skal	  til.	  Dette	  
skulle	  gerne	  give	  inspiration	  til	  lignende	  øvelser	  herhjemme.	  Derudover	  var	  det	  vigtigt	  at	  skabe	  
gode	  kontakter	  blandt	  SAMU	  og	  militæret	  til	  et	  muligt	  fremtidigt	  samarbejde	  med	  både	  
Korslægeenheden	  og	  RAV.	  

Der	  var	  ca.	  200	  deltagere	  fordelt	  på	  læger,	  sygeplejersker,	  sygeplejerskestuderende,	  reddere,	  
brandmænd(ikke	  Bomberos	  en	  Accion,	  men	  fra	  Portugal)	  samt	  soldater.	  Øvelsen	  fandt	  sted	  
udenfor	  byen	  i	  et	  forladt	  militært	  øvelsesterræn.	  Deltagerne	  skulle	  overnatte	  i	  egne	  telte	  og	  selv	  
sørge	  for	  forplejning	  til	  de	  første	  24	  timer;	  derefter	  blev	  der	  uddelt	  feltrationer.	  Der	  var	  ingen	  
toiletter	  eller	  mulighed	  for	  bad.	  

Programmet	  startede	  tirsdag	  kl.	  15	  med	  en	  samlet	  velkomst,	  hvorefter	  vi	  blev	  delt	  i	  grupper	  til	  3	  
forskellige	  skill-‐stations,	  hvor	  der	  blev	  undervist	  i	  mobilisering/imobilisering,	  multitraumer	  og	  
triage.	  	  	  

Til	  midnat	  startede	  selve	  øvelsen.	  Første	  ulykke	  var	  et	  voldsomt	  jordskælv	  med	  bygningskollaps,	  så	  
folk	  skulle	  reddes	  ud	  af	  ruiner	  samt	  ned	  fra	  højder.	  Der	  var	  25-‐30	  tilskadekomne.	  Da	  situationen	  
var	  ved	  at	  være	  under	  kontrol	  skete	  en	  ny	  ulykke	  –	  denne	  gang	  et	  stort	  kemikaliudslip.	  Den	  ene	  
ulykke	  afløste	  den	  næste,	  så	  der	  var	  hændelser	  næsten	  non-‐stop	  i	  form	  af	  bilbrand,	  færdselsuheld,	  
bygningsbrand	  osv.	  Fredag	  eftermiddag	  kl.	  15	  var	  alle	  opgaver	  løst	  i	  fællesskab.	  

Formålet	  med	  øvelsen	  for	  deltagerne	  var	  at	  se(og	  lære)	  hvordan	  man	  samarbejder	  på	  kryds	  og	  
tværs	  af	  kompetencer	  og	  erfaring;	  specielt	  under	  stressede	  forhold	  uden	  søvn	  samt	  knaphed	  på	  
ressourcer.	  	  

	  
	  

	   	  



	  

	  



	  



	  


