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Indledning 

I året 2014 søgte Lasse Gustafson og Søren Knudsen Falcks kompetencefond med henblik på, 

at komme til URBAN SHIELD 2015.  
I lang tid er der blevet søgt på diverse øvelser rundt om i verden. Øvelser som vi Danmark 
skulle bruge til at øve fremtidens store ukendte trussel, - terror. 
I Danmark er vi gode til præ-hospitale udfordringer fordi vi tit og ofte står overfor 
problemerne. På den måde bygger vi erfaring op som gør, at når vi i situationen står med 
problemet, løser vi det hurtigt og effektivt. 
Med tiden har vi i den vestlige verden fået en ukendt og særdeles faretruende trussel i form af 
terror. Terror er et vidt begreb og ingen ved om det vil ramme Danmark eller i hvilket omfang 
men ét er sikkert og det er, at  den præ-hospitale verden ikke er forberedt. 
 
Vi kom i kontakt med URBAN SHIELD og vi blev inviteret med til begivenheden som VIP 
gæster med henblik på, at observere øvelserne, så vi kunne vende tilbage med ny information 
og viden.    
 
Hvad er URBAN SHIELD? 

URBAN SHIELD er en begivenhed som foregår over fire dage i Californien nær San Francisco i 

byen Oakland.  
I fire dage skal 120 SWAT hold (Special Weapons And Techical) dyste mod hinanden igennem 
36 forskellige øvelser som de ikke ved hvad indeholder. Igennem øvelserne bliver de udsat for 
yderst fysisk krævende udfordringer men også en række tværfaglige samarbejdsopgaver med 
brandfolk, paramedicinere, USAR hold (urban search and rescue) og sygehuse. 

 
 
I de fire dage begivenheden står på, er holdene aktive i 48 timer uden pauser udover de hvil 
de får fra øvelsesstation til øvelsesstation.  



Dette betyder at holdene falder naturligt fra konkurrencen pga. udmattelse eller skader. 
Derfor er alle hold tvunget til Medical Checkpoints som består af læger og sygeplejersker 
hvilket har til opgave at ”holde øje” med deltagerne i de 48 timer de er aktive. Medicals point 
folkene måler deltagernes blodtryk, puls, blodsukker, rådgiver og hjælper hvis deltagerne er 
kommet mindre til skade.  
 
URBAN SHIELD bliver afholdt hvert år i september og ca. 1.500 frivillige sørger for, at 
begivenheden foregår uden problemer. De frivillige er figuranter under øvelserne, de laver 
mad under arrangementet, rydder op og er bindeled mellem politi, redning og ambulance 
samt de utallige organisationer såsom vagtcentraler, øvelsesbyer, hospitaler mm. 
 
Dagen før 

 

 

Vi ankommer til Hotel Hilton DoubleTree i Oakland sidst på dagen den 10. september. 

Hotellet var blevet anbefalet af arrangøren da deltagerne og gæster ville bo der. 
På hotellet bliver vi varmt taget imod af en imødekommende kvinde som til dagligt er 
politibetjent og frivillig hos URBAN SHIELD. Hun fortæller os om arrangementet og giver os 
nogle telefonnumre vi kan ringe på i alle døgnets 24 timer hvis vi har brug for hjælp, skal 
transporteres eller der opstår noget uventet. 
Vi hilser på en masse betjente som alle er frivillige med hver deres funktion samt en række 
gæster hele verden. Nogle skal holde foredrag og andre skal ligesom os, deltage som 
observatører.  
 
Dag 1 

To kilometre fra hotellet bliver der afholdt en stor messe som 

er delt op i flere sektioner. 
I den store hal finder man en udstilling med udstyr til politi og 
præhospital brug.  Der er omkring 40 firmaer som udstiller og 
demonstrer deres udstyr som er alt fra tøj, våben, beskyttelse 
og indenfor den præ-hospitale verden udstyr som har stor 
fokus på området ”stands blødningen”.  
I USA har de lagt meget vægt  på hvordan tilskadekomne efter 
et terrorattentat skal behandles. De bruger et meget simpelt 
koncept som de kalder ”stop the bleeding and move on” som 
gik ud på, at blødningen skulle stoppes hos den tilskadekomne 
inden man kunne gå videre til den næste. Der er mange måder 



at standse større og livstruende blødninger på, men på messen fik vi set de mest foretrukne 
som amerikanerne havde haft succes med både i eget land men også i krigszoner. 
 

 
 
Udover en stor og yderst interessant udstilling var der et Medical Checkpoint, en foodcourt 
med alt slags mad og drikke og en stor hal hvori der blev afholdt foredrag.  
Der var mange emner som blev taget op af eksperter og diskuteret, heriblandt terror, bomber, 
planlægning, samarbejde, kemi og udfordringer. 
 
På dagen blev der afholdt 10 foredrag.  
Billedet nedenfor viser fra venstre Søren Knudsen, dernæst en professor i kemi og 
terrorvidenskab og til højre Lasse Gustafson. 
  

  
 



Dag 2 og 3 

Klokken er 06.00 og morgenmaden bliver indtaget i hotellets buffet. Folk fra nær og fjern og 
mødt op med morgentrætte øjne og lader kroppen vågne langsomt til duften af kaffe og bacon 
i store mængder. Nogle af gæsterne bærer slips og VIP kort om nakken mens andre har en 
pistol siddende i bæltet. 
Arrangørerne henvender sig til os og fortæller at vi skal samles i receptionen hvor de andre 
står klar. 
I hotellets receptionen bliver vi delt op i grupper som vi selv har valgt. I otte store grupper 
bliver vi fulgt til en bus som venter foran hotellet og bliver herefter kørt ud til de 8 scenarier 
ud af 36 som vi har valgt fra et skema. 

 
 

 
De forskellige øvelser var bygget op sådan, at der blev givet en debriefing om hvad der skulle 
ske. Derefter gik øvelsen i gang og til sidst gennemgik øvelsesdeltagerne, dommerne og 
observatørerne øvelsens gennemgang i detaljer, - også kaldt en debriefing. 
 
Der var mange forskellige øvelser at vælge imellem og man kunne vælge om man ville 
observere øvelser med politiindsatser, præ-hospitale udfordringer eller situationer om terror 
og kemi. 
Øvelsernes længde varede alt fra 30 minutter til 2 timer, og så snart de var overstået skulle 
øvelsesdeltagerne straks videre til næste station i deres bus. I de 48 timer som øvelserne 



foregik i var der ikke sat tid af til at sove for deltagerne, så dette foregik i bussen på vej til 
næste øvelse. 
 
 
Konklusion 
At være med som observatør ved URBAN SHIELD er en fantastisk oplevelse. Ikke kun fordi 
man oplever øvelser og aggagement på et vanvittigt højt niveau, men man føler sig godt taget 
imod af arrangøren og føler sig meget velkommen. 
 
Vi anbefaler, at man deltager i URBAN SHIELD som observatør hvis man ønsker at få en stor 
viden og indsigt i afholdelse af øvelser på et højt niveau. 
 
Søren Knudsen og Lasse Gustafson er meget glade for at have deltaget i arrangementet og 
ønsker uden tvivl at deltage igen.  
Yderligere er vi meget taknemmelige over, at kompetencefonden, 3F og Falcks 
Personaleforening har ville støtte studieturen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venlig Hilsen 
 
Ambulancebehandler Lasse Gustafson og ambulancebehandler Søren Knudsen 


