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I flere uger har vi intenst kunnet følge med i de spændende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Medierne har haft et stort fokus på
forhandlingerne for de 700.000 offentlige ansatte. Det har været tydeligt for
mig, at en af grundene til den store bevågenhed, skyldes mængden af offentlige ansatte, som der netop forhandles for. St. bededag blev der lavet forlig, som
det bliver spændende at følge eftervirkningerne og afstemningen omkring.
Dag efter dag har flere forskellige faggrupper stået skulder ved skulder foran
forligsinstitutionen i København. Det vil jeg gerne rose, og jeg synes, det fortjener den største respekt. Desuden er det imponerende at se, hvordan de forskellige faggrupper har bakket hinanden op – også selvom det på et tidspunkt så
ud til, at nogen havde lagt sig i spidsen og stukket af fra de andre.
Når man udviser sammenhold, i en stor gruppe af lønmodtagere på tværs af
faggrupper og sektorer, så skaber det enorm respekt og bevågenhed i samfundet. Det samme håber jeg, vi kommer til at se i 2020, når der igen skal forhand-

Oplag:
4.500 stk. - Redderen læses af
reddere, brandmænd, ledere og
andre medarbejdere i Falck koncernen, AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt
beredskabs- og forvaltningschefer.
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les overenskomst på det private område.
Jeg vil med disse ord ønske dig god læselyst i fjerde udgave. En udgave, der har
været lidt rundt i landet, og endda også på vandet. Vi nyder at komme rundt
og møde ildsjæle og gode kolleger, som brænder for de ting, de arbejder med,
og gerne bidrager til udviklingen af vores alles fag. Derudover kan du læse
første del af den årlige forsikringsguide, som Jan Heine Lauvring udarbejder.
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sikrere for sejlere
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Den tredje kongres for
det præhospitale område havde gæster fra 40
lande. Se glimt fra EMS
2018 i dette og næste
nummer
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Den 48-årige ambulancebehandler Torkild
Hedehus fra Hobro er
valgt som ny fællestillidsrepræsentant i
Region Nordjylland

Har du en
god historie?
Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som
vi kan tage op.
Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi
har et stærkt ønske om at afspejle
hele reddergruppen i bladet, så ikke
mindst kolleger fra assistance- og
brandområdet opfordres til at komme med input.
Henvendelse kan ske til redaktør
Stefan Fyhn Gregersen (se kontaktdata i kolofonen side 2).

Følg RL på
nettet og de
sociale medier
På www.redder.dk kan du finde de
nyheder og nyhedsbreve, som RL
jævnligt sender ud.
Husk også at følge Reddernes
Landsklub på Facebook, lige som
næsten 1300 kolleger og andre
interesserede allerede gør, samt på
Instagram, hvor gode billeder fra
bestyrelsesmedlemmernes arbejde
og fotos fra REDDERENS reportageture vil dukke op jævnligt.

Udlængsel...
Har du lyst til at gøre
en forskel i udlandet
− så bliv medlem af RAV nu.
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Rasmus Dalby, st. Kolding, er glad for
den nye tavlevogn, som i gennemsnit er
i aktion en til to gange dagligt i og omkring Trekantområdets motorvejsnet.

Ny tavlevogn
viser vejen
14 ”selvkørende”
tavlevogne leveres
i forbindelse med
kontrakten med
Vejdirektoratet
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Der var glæde i Falck, da det lykkedes
at vinde opgaven med at løse diverse
akutopgaver på statsvejene for Vejdirektoratet.
Som led i den nye kontrakt har
Falck bestilt 14 nye tavlevogne, som er
”selvkørende”. Det er altså ikke som
tidligere en trailer, der skal hægtes
på – tavlen ligger klar på ladet, parat
til at blive kørt op med den elektriske
hejseanordning.
Assistanceredder Rasmus Dalby i
Kolding er blandt dem, der anvender
det nyt køretøj, som er opbygget på et
Ford Transit chassis. Ifølge ham er der
flere fordele ved den nye vogn.

- Den fylder ikke så meget som en
trailer plus køretøj, og det er en stor
fordel; ikke mindst når vi har den
med hjem. Desuden er den altid klar
til afgang, og så kan og må den køre
hurtigere – det kan sagtens kappe
fem minutter af på, hvor hurtigt vi er
fremme, konstaterer Rasmus Dalby.

Mere plads til dækrester etc.
Han tilføjer, at den nye tavlevogn også
rummer mere plads på ladet til eksempelvis vragdele, tabte genstande,
dækrester med videre.
Betjeningen af tavlen er også
forbedret, oplyser han. Blandt andet

kan man på fjernbetjeningen indstille
lysfølsomhed, se/ændre pilens position,
se aktuel ladestand med mere.
Apropos ladestand, så har Rasmus
Dalby et enkelt lille hjertesuk i forbindelse med det nye køretøj. Han kunne
nemlig godt ønske sig, at bilens batteri
også ladede på tavlebatteriet. Det
skal oplades separat, som det er i dag

Det er nemt at indstille tavlen med
fjernbetjeningen.

(der er dog heldigvis mange timer i en
opladning).
Men ellers er der tilfredshed over
hele linjen med de nye tavlevogne,
som vil blive placeret på stationer i
nærheden af det store ”H”, som landets motorvejsnet udgør.

Rescue Center Denmark

Rescue Days Scandinavia 2018
Så er det nu! -Kom og prøv kræfter med det
nyeste udstyr på markedet i nogle spændende
og udfordrende redningsøvelser. Der vil blive
brugt energi på frigørelses øvelser af forskellige
slags, som f.eks. frigørelse i biler med fokus på
ny teknologi, fly, lastbiler mm.
Der er lagt op til to helt igennem hektiske
dage med faglige oplæg, mange udfordringer,
erfaringsudvikling og networking.
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Se programmet og få mere information på.
www.rescuecenter.dk/rescue-days
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Brandfolk og kræft
på dagsordenen
Forskere fortalte om
to store undersøgelser
på arbejdsmiljøkonference

Brandfolk og kræft var et af temaerne,
da Brancheudvalget for brand og redning den 10. april afholdt arbejdsmiljøkonference i Nyborg.
Også i 2012 var emnet meget debatteret, blandt andet i forbindelse med
en artikelserie i avisen.dk, og i kølvandet på dette bad den daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen
om at få sagen undersøgt nærmere.
Spørgsmålet er blandt andet vigtigt
i forhold til, hvorvidt brandfolk i visse
tilfælde kan få kræft anerkendt som arbejdsrelateret og dermed få erstatning.
Der blev iværksat to undersøgelser
om brandfolks helbredsrisiko:
EPIBRAND, som kigger tilbage og
samler en række historiske data fra ca.

Der var godt fyldt op til arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg.
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9.000 danske brandfolk omkring kræft
og hjertekarsygdomme
BIOBRAND undersøger, om brandslukning ved den nuværende brug af
værnemidler fører til, at brandfolk
bliver udsat for sundhedsskadelige
stoffer ved indånding og hudkontakt,
og om dette øger brandfolks risiko for
kræft og hjertekarsygdomme
Nogle af resultaterne fra undersøgelserne har været publiceret i
efteråret 2017, og i Nyborg kunne man
høre forskernes udlægning og stille
spørgsmål omkring konklusionerne.

Sikre zoner ikke altid sikre
I BIOBRAND projektet har man fulgt
53 værnepligtige under røgdykkeruddannelse hos Beredskabsstyrelsen samt
22 fuldtidsbrandfolk hos Hovedstadens
Beredskab.
En af de væsentlige konklusioner
er, at røgdykkerudstyret beskytter
effektivt mod indånding af partikler,
fortalte Anne Thoustrup Saber, leder
af projektet og seniorforsker hos
Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø.

Til gengæld er de såkaldte sikre zoner, hvor der foregår instruktion eller
debriefing uden åndedrætsværn, ikke
altid fri for partikler, så her kan der ske
en udsættelse for partikler, viste studiet. Der skal fokus på, at sikre zoner
vitterlig ER sikre, lød opfordringen.
I øvrigt blev det undersøgt, om effekten af røg fra komplekse brande
var større end fra rent træ, men det
var ikke tilfældet, oplyste Anne Thoustrup Saber.
Der blev påvist en øget belastning
af hjertekarfunktionen, hvilket kan
skyldes fysisk aktivitet, øget kropstemperatur og/eller indånding af de
førnævnte partikler i ”sikre zoner”.

Øget risiko kan ikke afvises
En central pointe var, at deltagerne
i røgdykkerkurset havde en øget
mængde tjærestoffer på huden og et
øget indhold af tjærestoffer i urinen
lige efter røgdykkerkurset sammenlignet med 14 dage før og 14 dage
efter kurset. Der var en stærk statistisk
sammenhæng mellem mængden af
tjærestoffer på huden, udskillelsen af

Risikoen for prostata-, testikel- og
modermærkekræft er lettere forhøjet
blandt danske brandfolk i forhold til
baggrundsbefolkningen – et billede,
der også er set andre steder i verden.
Men hvad der kan tilskrives arbejdet
med alt hvad det indebærer, og hvad
der er andre faktorer, ved vi simpelthen ikke endnu, sagde Niels Erik
Ebbehøj.

Dør på klem

Seniorforsker Anne Thoustrup Saber
fortalte om BIOBRAND projektet.

tjærestoffer i urinen og forekomsten
af DNA-skader i blodcellerne. Det
tyder derfor på, at tjærestoffer, som
bliver optaget gennem huden, bidrager til DNA-skaderne.
”DNA-skader” kan lyde dramatisk,
men øgningen i niveauet af DNA-skader var lille men dog statistisk signifikant. DNA skader kan også opstå i
andre, mere daglige sammenhænge,
og kan ofte ”repareres” af kroppen,
fremgik det.
DNA-skader KAN dog være første
trin i udviklingen mod kræft. Så det
kan ikke udelukkes, at arbejdet som
brandmand gennem et helt arbejdsliv
kan medføre en øget risiko for at udvikle kræft, selv med korrekt brug af
værnemidler, lød det på konferencen.

På linje med andre grupper
EPIBRAND undersøgelsens helt overordnede konklusion var, at der ikke
kan påvises en stor kræft-overdødelighed blandt danske brandfolk.
- Samlet set viser det, at danske
brandfolk ikke behøver være bange
for at gå på arbejde, konstaterede
Niels Erik Ebbehøj fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital.
Man har sammenlignet brandfolkene med den øvrige befolkning samt
med ansatte i Forsvaret, fordi sidstnævntes profil mht. optagelse, fysik og
arbejdsopgaver ikke ligger så langt fra
brandfolkenes.
Ifølge studiet er andelen af brandfolk, som har været ramt af kræft, på
linje med de to andre grupper.

Det fremgik af en helt aktuel afgørelse,
at den nye forskning ikke giver større
”automatik” i forhold til at få godkendt arbejdsskadeerstatning til kræftramte brandfolk. Dog åbnes der for, at
der kan laves individuelle vurderinger
i sager med de tre nævnte kræftformer samt ved Non-Hodgkins lymfom,
blærekræft samt visse partikelrelaterede lungekræftformer. Så døren åbnes
ikke på vid gab, men den åbnes dog på
klem, hed det på konferencen.
Ifølge Niels Erik Ebbehøj er brandfolkenes generelle dødelighed lidt lavere
end i de andre grupper. Det kan måske
hænge sammen med, at man screener
ansøgere fysisk, samt at fysikken er et
vigtigt parameter i arbejdet.
Både han, Kajsa Petersen og Julie
Elbæk Pedersen fra Kræftens Bekæmpelse, som har været med til at
udarbejde undersøgelsen, slog fast,
at der naturligvis ER kræftfremkaldende stoffer i brandrøg. Der er derfor
fortsat behov for at minimere enhver
udsættelse for brandrøg og -støv samt
arbejdsmiljøbelastninger i øvrigt, understregede de.

røgdykkerudstyr etc. bliver vasket med
specialmaskiner fra Electrolux.
Den store 18 kilos vaskemaskine
til branddragter kører omkring 1200
gange om året og er programmeret
specielt til formålet. Både vaskemiddel og imprægneringsvæske doseres
automatisk.
Efter vask hænges dragterne ind i
det store tørreskab med gennemluftningsbøjler, og dragterne tørrer på
halvanden time.
At den hyppige vask IKKE svækker
dragterne, har Trekantbrand Fredericia
fået bekræftet i Hamborg. Her blev
en tre år gammel dragt målt og testet
igennem, og den var faktisk lidt bedre
end en helt ny dragt.

Måske partikelmåler
Proceduren er, at efter brand bliver
tilsodet tøj og udstyr pakket i poser og
plomberet på brandstedet – det foregår med handsker og ansigtsværn – og
sendt til vask.
I Fredericia er røgdykkerhætter
éngangs-udstyr, og folkene kan vaske
hænder ved alle autosprøjter, fortalte
Søren Andersen.
Efter øvelser i røgdykning tages der
bad, inden man kører hjem, og ikke
kun flaskerne skiftes – også rygskjoldet
vaskes hver gang, oplyste viceberedskabsmesteren om nogle af de mange
tiltag.
Med hensyn til problematikken i
BIOBRAND-studiet om mulige partikler
i ”sikre zoner” var han indstillet på
at søge løsninger på dette, eventuelt
ved at afprøve en partikelmåler i en
forsøgsperiode.

Vaskeri med specialmaskiner
Netop indsatsen for at undgå kontakt
med farlige sodpartikler var emnet for
Søren Andersen, viceberedskabsmester
hos Trekantbrand, station Fredericia.
Han fortalte, at man i Fredericia for
fem-seks år siden nedsatte arbejdsgrupper, som skulle udtænke tiltag for
at mindske risikoen for både fuldtidsfolk, deltidsfolk og frivillige.
Blandt andet indrettede man et
særligt vaskeri, hvor branddragter,

Viceberedskabsmester Søren Andersen fortalte om, hvad man hos Trekantbrand, station
Fredericia, har gjort for at mindske brandfolkenes kontakt med farlige sodpartikler.
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Nordfalcken II
indviet i Egå
Frivillige reddere
er med til at skabe
tryghed for sejlende i
Aarhus Bugten

Fredag den 6. april var en ganske særlig dag for ”Nordfalckens Bådlaug”.
Mens solen skinnede ned over Egå
Marina, kunne de nemlig indvie deres
nye, flotte redningsbåd: Nordfalcken
II. En Pro-850 Cabin, der erstatter den
tidligere åbne båd.
De 25-30 mand bag Nordfalcken
er næsten alle østjyske Falckreddere,
som bruger en del af deres fritid på at
hjælpe nødstedte i Aarhus Bugten.
Det kan være sejlere med motorstop,
grundstødte både, surfere/kitesurfere
eller SUP-padlere i nød, ”mand over
bord”, eftersøgningsopgaver, følgebådsopgaver etc.
Nordfalckens Bådlaug (også kaldet
319’s Bådlaug) opstod omkring den
hedengangne station 319 Aarhus Nord.
Da stationen lukkede for syv år siden,
købte en gruppe reddere en udfaset
8 ∙
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Dory kystredningsbåd, så man kunne
bevare fællesskabet, være på vandet
med familie og venner samt gøre en
forskel for sejlere i nød.

Stor udvikling
Siden har lauget været igennem en
imponerende udvikling, og det blev tydeligt illustreret ved 319’s tre både, der
var fortøjret ved siden af hinanden.
Yderst var den lille, 13-fods Dory glasfiberjolle, som det hele startede med. I
midten den sorte RIB/gummibåd, Nordfalcken, som blev erhvervet med støtte
fra bl.a. Lauritzen Fonden, og som gav
en helt anden speed og sødygtighed i
hjælpeindsatserne.
Og inderst var Nordfalcken II – nyerhvervelsen med fast kabine, længere rækkevidde og masser af plads
til mandskab, udstyr (bl.a. doneret af
Falck), nødstedte med videre. I modsætning til gummibåden kan Nordfalcken
II ligge i vandet året rundt, hvilket
betyder en markant kortere responstid.
Båden er købt med støtte fra bl.a.
Trygfonden og Norden Fonden, mens
Egå Marina har doneret bådpladsen.

En glædelig dag
Ambulancebehandler Mads Thøger
Jensen er ildsjæl og formand i båd-

lauget, og han lagde ikke skjul på sin
glæde over indvielsen:
- Det er en rigtig stor dag. Det er
dagen, hvor vi kan få indviet vores nye
båd, som vi har kæmpet meget for at
få, sagde han.
Formanden var sidste år selv involveret i en dramatisk indsats, som satte
ekstra fokus på behovet for Nordfalcken II. En halv snes elever fra Egå Ungdoms-Højskole kom i knibe på vandet
i forbindelse med et surf-kursus. Mads
Thøger Hansen hastede afsted i sin
private motorbåd ”Moster”, der også
ligger i Egå Marina – der var ikke tid til
at hente den daværende redningsbåd,
som stod på land. I høj sø fik han og en
hjælper bjærget fire unge mennesker.
Det var ikke nemt at få dem om bord
– særligt ikke en meget udmattet ung
pige – for ”Moster” er slet ikke egnet
til den slags redningsaktioner. Denne
episode, og andre før den, satte en
tyk streg under behovet for at have en
redningsbåd permanent i vandet.

Lyst til at gøre en forskel
Ifølge Mads Thøger Jensen er det
lysten til at hjælpe andre og gøre en
forskel, der får medlemmerne til at
lægge de mange frivillige timer – og
naturligvis også fællesskabet/kam-

meratskabet. Han understreger, at det
frivillige beredskab kun er et supplement og en ekstra ressource i forhold
til JRCC (Joint Rescue Coordination
Centre), Østjyllands Brandvæsen, politiet og marinehjemmeværnet.
Per Horsholm, chef for JRCC, kvitterede ved indvielsen for det frivillige
mandskabs store indsats og engagement. Blandt andet Præstøulykken understregede, hvor vital tidsfaktoren kan
være, og her kan det frivillige beredskab meget nemt gøre en afgørende
forskel, påpegede han.
Han ønskede til lykke med båden
og betonede, at laugets medlemmer
kunne være stolte af deres beredskab
og deres indsats.

Det startede med en lille glasfiberjolle, tog et spring fremad med en hurtig RIB/gummibåd, og for nylig kunne lauget så indvie deres nye flotte båd, som har fast kabine og kan
ligge klar i marinaen året rundt.

Mads Thøger Jensens datter klipper den røde snor til Nordfalcken II.

Samarbejdspartnere fra blandt andet politiet, marinehjemmeværnet, regionen etc. var ombord for at kigge nærmere på
redningsbåden.

Selv om de er frivillige, så er folkene på Nordfalcken II langt fra amatører. De fleste er professionelle ambulancefolk, og mange er også
branduddannede. De råder blandt andet over hjertestarter, genoplivningskuffert, båre, overlevelsesdragter samt diverse brandslukningsmateriel. Desuden har de termisk kamera/kikkert, så der kan eftersøges i al slags vejr og også om natten.
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En redders forsikringer
”Guideline” 2018 for ansatte i Falck
og Responce A/S – FØRSTE DEL
Anden del af guiden bringes i næste udgave af
REDDEREN. Hiv eventuelt de to midteropslag ud
og gem dem sammen!
Udarbejdet af Jan Heine Lauvring, RL´s konsulent på forsikrings- og pensionsområdet

Hermed den årlige oversigt over de
forsikringer – obligatoriske som frivillige – der i dag gælder for dig. Oversigten er delt op i fire ”hovedområder”,
således at den kan hjælpe dig med at få
overblik og virke som en ”guideline” for
dig og/eller dine pårørende i tilfælde
af ulykke, dødsfald, kritisk sygdom og
mistet erhvervsevne
På www.pensionsinfo.dk kan du desuden logge ind med fx NemID og se/
udskrive en stort set komplet oversigt
over dine pensions-/forsikringsoplysninger (3F kollektiv gruppelivsforsikring
mangler!).
Sammen med ”En redders forsikringer” skaber dette et overblik og overskuelighed til gavn for dig selv, eller – i
værste tilfælde – til gavn for eventuelt
efterladte/pårørende.
Bemærk: Siden her kan hjælpe dig
med at få overblik, men den er kun
vejledende. Det er altid de aktuelle
og ”officielle” forsikringsvilkår, der er
gældende i ethvert tilfælde. Eventuelle
ægtefælle-/børnedækninger vil – ifald
de er dækket – være anført særskilt
under de enkelte forsikringer.
Oversigten gælder ansatte i Falck Danmark A/S og Responce A/S. Tidligere var
dækningen på ”supplerende førtidspension” forskellig, men nu er beløbene
for såvel Falck- som Responceansatte
identitiske.
Forskellen mellem Falck- og Responceansatte i forhold til tab af erhvervsevne,
består nu alene af dækningen ved
såkaldt midlertidigt tab af erhvervsevne
(midterste skema). Sidstnævnte er som
anført, alene gældende for Falckansatte.
10 ∙
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Herunder de forsikringer/pensionsordninger du i givet fald skal have
kontakt til opdelt i de respektive
hovedområder.

I TILFÆLDE AF ULYKKE
(ULYKKESFORSIKRINGER)
TRYG forsikring – Kollektiv overenskomstmæssig gruppe heltidsulykkesforsikring
Forsikringen, der er tegnet af Falck A/S
pt. gennem TRYG forsikring, er en del
af din overenskomst.
Alle ansatte i Responce blev pr. 1.
juni 2015 meddækket under denne
kollektive overenskomstmæssige ulykkesforsikring – på lige vilkår med øvrige kollegaer i Falck. Eventuelle skader forud for denne dato må afklares
med evt. tilsvarende tidligere tegnet
overenskomstmæssig ulykkesforsikring
i Responce A/S.
Vær her opmærksom på de normale
forsikringsmæssige forældelsesfrister
ifm. ulykkesforsikringer generelt.
Forsikringen er en heltidsulykkesforsikring (hele verden og 24 timer i
døgnet) og dækker, udover varigt mén
som følge af ulykkestilfælde, også ved
visse former for sygdomsinvaliditet.
Herunder dissemineret sclerose, smitsom leverbetændelse, smitsom hjernebetændelse, meningitis, blindhed eller
nedsættelse af synsstyrken som følge
af specifikke øjensygdomme. Dækningerne for følgerne af ovennævnte
sygdomme er under forudsætning af,
at sygdommen er blevet symptomgivende i forsikringstiden (1. okt. 2013
og frem). Herudover dækkes tandska-

der ved ulykke, samt tyggeskader der
skyldes påvist fremmedlegeme.
Vær opmærksom på at dødsfald som
følge af ulykkestilfælde, skal anmeldes inden for 48 timer. Dette af hensyn
til selskabets eventuelle krav om
obduktion for dermed at kunne fastslå
den konkrete årsag til dødsfaldet.
Var det selve påvirkningen, eller fx et
”hjertestop” forud for hændelsen, der
skabte ulykken.
Forsikringens ”hovedsummer” er –
død ved ulykke kr. 107.229 (indeks
2018), invaliditet/varigt mén som følge
af ulykke og sygdomsinvaliditet kr.
536.144 (indeks 2018). Der udbetales
fra 5 % mén.og forsikringen indeholder såkaldt dobbelterstatning ved
méngrad på 30 % og derover.
Police nr. er 882-3000 002 035 og henvendelse vedrørende forsikringen kan
ske direkte til TRYG gruppeforsikring
på tlf. 7033 2525 eller til Willis Towers
Watson, der er mægler på ordningen.
Tlf. nr. til Willis er 8813 9600. Skadesanmeldelse kan også downloades eller
udfyldes direkte på www.tryg.dk
OBS-OBS-OBS – ARBEJDSULYKKER skal
som altid, anmeldes til arbejdsgivers
lovpligtige arbejdsskadesforsikring via
leder/arbejdsmiljørepræsentant (pt.
også tegnet i TRYG forsikring)
HUSK dog selv at aktivere ovenstående ulykkesforsikring, der jo dækker
24 timer i døgnet. Dermed også i forbindelse med evt. arbejdsulykke (arbejdsbetingede lidelser dækkes ikke
af en ulykkesforsikring). Det er – trods
sammenfald af forsikringsselskab – to

Pensionsordningen – Falck

af hinanden uafhængige forsikringer,
og kun ved særskilt anmeldelse kan
der evt. ske udbetaling fra begge
forsikringer!
Anmeldelse bør ske, så snart mistanke om evt. varigt mén er til stede, og
således IKKE afvente en evt. afgørelse
i fx en arbejdsskadessag, hvorved
gældende anmeldelsesfrister evt. kan
overskrides!
Codan – Ægtefælle/børn: Vær opmærksom på at der til ovenstående
forsikring tidligere kunne tilknyttes
en ægtefælle-/børnedækning. Dækningen – der dengang blev tegnet i
forsikringsselskabet Codan – er ikke
længere en mulighed, men allerede
tegnede forsikringer (før 1. juli 2009)
er videreført uændret fra Codans side.
Betalingen for denne ”tillægsforsikring” opkræves typisk årligt i december måned via PBS!

3F – Kollektiv fritidsulykkesforsikring
Vær opmærksom på, at denne forsikring – der bl.a. indeholder dødsfaldsdækning, invaliditetsdækning/mén ved
ulykke og hjemtransport ved ferierejser m.v. – er frivillig og kan være
fravalgt! Er du i tvivl om du er ”med”,
kan du spørge i din lokale 3F afdeling.
Her kan du også hente en pjece om
forsikringens dækning. De fuldstændige forsikringsbetingelser kan endvidere ses/downloades via www.3f.dk
Du er automatisk dækket, fra du
optages som medlem af 3F, medmindre du siger ”nej tak” til forsikringen.
Præmien opkræves sammen med dit
kontingent til 3F. Der er en betingelse,
at du er ajour med betaling af dit kontingent. Forsikringen ophører, hvis du
melder dig ud, eller du af anden grund
slettes som medlem.

Pensionsbidrag 12 pct.
Produkter:

Dækninger:

Valgmuligheder:

Ratepension

5.100 kr./46.000 kr. Opsparingsfordeling
Min. 50 pct.
10 års pensionssikring
Maks. 50 pct.

Supplerende førtidspension

72.000 kr.

Aldersopsparing
Livsvarig alderspension

36.000 kr. eller 108.000 kr.

Opsparingssikring ved førtidspension Hidtidig opsparing
Engangsbeløb ved førtidspension
50 % efter 1 år på ressourceforløb

100.000 kr.

Opsparingssikring ved fleksjob

Hidtidig opsparing

Engangsbeløb ved
visse kritiske sygdomme

100.000 kr.

Udbetaling ved dødsfald

Hele opsparingen, dog Mindst 0, 250.000,
mindst 500.000 kr. 750.000 eller 1.000.000 kr.

Sundhedsordning
Virksomheden betaler

Tværfaglig behandling, hurtig diagnose, telefonisk
rådgivning og hjælp til sygemeldte

50.000 kr. eller 150.000 kr.

50.000 eller 150.000 kr.

2

Pensionsordningen – (Falck inkl. TAE-dækning)
Dækning ved midlertidigt tab af erhvervsevne (TAE)

- mindst 2/3 tab af indtægt pga. midlertidigt erhvervsevnetab
- TAE-ydelse efter 3 mdr. karens

- ydelse i maksimalt 18 mdr.
- ved aflønning af Falck i ydelsesperioden modtager Falck ydelsen
- forsikringsdækning og administrationsomkostninger hos FG
betales via pensionsbidraget

3

Pensionsordningen – Responce
Pensionsbidrag 12 pct.
Produkter:

Dækninger:

Valgmuligheder:

Ratepension

5.100 kr./46.000 kr. Opsparingsfordeling
Min. 50 pct.
10 års pensionssikring
Maks. 50 pct.

Supplerende førtidspension

72.000 kr.

Aldersopsparing
Livsvarig alderspension

36.000 kr. eller 108.000 kr.

Opsparingssikring ved førtidspension Hidtidig opsparing

Anden del af guiden bringes i næste
udgave af REDDEREN.
Hiv eventuelt de to midteropslag ud
og gem dem sammen!

Engangsbeløb ved førtidspension
50 % efter 1 år på ressourceforløb

100.000 kr.

Opsparingssikring ved fleksjob

Hidtidig opsparing

Engangsbeløb ved
visse kritiske sygdomme

100.000 kr.

Udbetaling ved dødsfald

Hele opsparingen, dog Mindst 0, 250.000,
mindst 500.000 kr. 750.000 eller 1.000.000 kr.

Sundhedsordning

Tværfaglig behandling, hurtig diagnose, telefonisk
rådgivning og hjælp til sygemeldte

50.000 kr. eller 150.000 kr.

50.000 eller 150.000 kr.

5
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Pris til auto-redderelev fra st. Esbjerg
22-årige Malthe
Johnsen modtog legat
for at have udmærket
sig fagligt og socialt

Der var anerkendelse, klapsalver og
et legat på 3000 kroner til redderelev
Malthe Johnsen fra Esbjerg, da Syddansk Logistik Forum i marts afholdt
generalforsamling i Fredericia.
22-årige Malthe Johnsen er redderelev med speciale i autohjælp, og det
var områdeleder assistance Jan Larsen,
der havde indstillet ham.
I sin begrundelse skrev Jan Larsen
blandt andet således:

Falcks uddannelsesansvarlige for autoredderelever, Peter Kristiansen, var stolt af ”sin”
elev. Det samme var områdeleder Jan Larsen, som havde indstillet Malthe Johnsen og
også var til stede ved overrækkelsen.

”Malthe har på meget kort tid (..)
udmærket sig som en engageret og
dygtig elev såvel fagligt som socialt.
Malthe kendetegnes ved sin rolige og
stille fremtoning og en person, som
viser overskud til at støtte og vejlede
sine medkursister, Samtidig er Malthe
i stand til at gennemføre grundforløb
og de tre første skoleperioder (..) med
et særdeles godt resultat såvel teoretisk som i praktik.
Han har således bestået alle teori- og
køreprøver til såvel lastbil, anhænger
og erhvervskørekort i første forsøg.
Ligesom hans karakterer i de øvrige
fag generelt ligger meget højt.
Ydermere har Malthe gennemført
sine praktikperioder på et niveau, der
vækker opsigt såvel hos hans mentor,
som hos kolleger og ikke mindst ledelsen. Samtidig er kunderne ovenud tilfredse med den service, Malthe leverer
på skadestederne”.
Henry Dyrlund, Formand for Syddansk
Logistik Forum, overrakte legatet.
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Paramediciner og ambulancefaglig leder
Kit Westergaard har været 11 år i Falck.
Hun havde sin elevtid på st. Hvidovre og
Vesterbro – i dag er hun i Taastrup.

En tur
der bed sig fast
I næstsidste afsnit af Frederik Madsens serie får vi denne gang en
beretning med blot en halv snes år på bagen. 34-årige Kit Westergaard,
paramediciner og ambulancefaglig leder i Taastrup, havde som ret ny elev
en overførsel, som gjorde et særligt indtryk…
Jeg har en oplevelse fra da jeg var ret
ny elev. Det skal lige siges, at jeg, et år
før jeg startede som redderelev, meget
pludseligt mistede min mor på grund
af cancer.
Vi fik en sygetur, og jeg skulle køre
som tredjemand. Vi vidste ikke rigtigt,
hvad det drejede sig om, men det var
en overførsel til onkologisk afdeling.
Da vi kom derhen, sad der en kvinde,
og man kunne se på hende, at hun var
tydeligt berørt, men vi spurgte ikke
mere ind til det, før vi kom ned i bilen.
Jeg var elev, så det var mig, der skulle
sidde i bårerummet og snakke med
hende. Jeg spurgte ind til, hvad der er
sket, og hvorfor hun skulle overflyttes.
Hun fortalte så, at hun var taget til
lægen, fordi hun havde ondt i ryggen.
Da hun så kom op og blev scannet, viste det sig, at hun havde cancer i hele
kroppen. Den umiddelbare melding
var, at der ikke var meget at gøre.

Næsten utrøstelig
Hun fortalte om alle mulige tegn, som
hun havde fået i løbet af dagen. Hun
havde væltet et billede af sit barnebarn, og billedet var smadret. Hun

kom med en masse små historier om
hvad, der var sket i løbet af dagen, som
havde været tegn på, syntes hun, at
der havde været noget i gærde. Hun
græd og var næsten utrøstelig. Jeg sad
også og fik en klump i halsen. Jeg var
jo også selv påvirket af det og kunne
sagtens sætte mig ind i hendes tanker.
Både hvad hun skulle igennem, og
hvad hendes familie skulle igennem.
Det påvirkede mig meget, da min
mor døde, og det var også meget
pludseligt. Jeg var kun 21 år dengang
og slet ikke forberedt på det. Da jeg
lyttede til kvinden, kunne jeg virkelig
relatere til min egen situation. Det
er jo frygteligt hårdt, og man vidste
jo godt hvilken vej, det ville gå, men
man skal jo prøve at være professionel
og ikke sidde og tude sammen med
patienten.
Vi endte med at snakke, og inden vi
nåede til hospitalet, sad vi faktisk og
hyggede os og grinede. Da vi kom op
på afdelingen, så fik jeg også lige en
krammer af hende, inden vi gik. Når jeg
husker tilbage på det, får jeg nu en god
følelse, fordi jeg synes, at det endte
med at blive en god tur og oplevelse.

Man kan ikke rumme alt
I dag ville man aldrig efterlade en elev
alene med en patient. Men hvis det
havde været i dag, ville jeg jo helt sikkert have reageret anderledes. Nu er
jeg jo trods alt de 10 år ældre. Jeg har
min egen familiesituation på afstand
og har set så meget siden. Det ville
da stadig påvirke mig i dag, men ikke
nær så meget, som det gjorde dengang. Jeg tror, at det var fordi, at hun
lige var min første cancerpatient. Som
regel når vi kører med cancerpatienter, så er de inde i et forløb, og vi ved
hvilken vej, det går. De er mere eller
mindre afklaret med det. Men hende
her, det kom fuldstændigt bag på
hende. Det, synes jeg, var lidt barskt.
I starten så tog jeg det hele meget
personligt og fik ondt af alle. Det gør
jeg ikke så meget mere. Man kan jo
heller ikke rumme alle andre menneskers følelser hele tiden. Det kan man
jo ikke holde til, men selvfølgelig er
der nogle enkelte historier og personer, der bider sig fast - og det gjorde
hun godt nok.
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1400 fagfolk fra 40 lande deltog i København.

EMS 2018
– Next is now
Den tredje kongres på det præhospitale og
akutmedicinske område blev afholdt i København. I denne og næste udgave bringer vi nogle
indtryk fra dagene
EMS står for Emergency Medical
Services, og det er netop EMS-kongressernes mål at give deltagerne ny viden
om og indsigt i det præhospitale og
akutmedicinske område.
Til dette års kongres var flere end
1400 fagfolk fra 40 nationer mødt op.
De kunne blandt andet vælge mellem
knap 35 sessioner/foredrag, 12 workshops, se udstillernes nyeste løsninger
og produkter samt følge med i de 12
hold, som dystede i European EMS
Championship.
Temaet for EMS 2018, der blev afholdt
16.-18. april i et solbeskinnet København, var ”Next is now”. Målet var at
sætte fokus på den rivende teknologiske udvikling indenfor det præhospitale
område, samt hvad fremtiden og den
teknologiske udvikling kræver af den
enkelte medarbejder og akutte patientforløb.
Indenfor det præhospitale område er
der nemlig international enighed om visionen: ”It takes a system to save a life”
– det kræver et system at redde et liv.

præhospitale område vil kun stige de
kommende år, sagde Freddy Lippert i
sin velkomst i Tivoli Congress Center.
Han er direktør for akutområdet i
Region Hovedstaden og en af hovedkræfterne bag EMS-kongresserne.
Blandt de faktorer, der spiller ind, er
voksende befolkningstal, større urbanisering, flere ældre borgere, patenter
med flere diagnoser, stigende forventninger og krav til akuthjælpen samt
mere avancerede behandlingsmetoder.
Også konsekvensen af global opvarm-
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ning, migranter/flygtninge, krige og
terrorisme kan betyde noget globalt set,
mente han.

Teknologi accelererer

Mange udfordringer
Der ER også al mulig grund til at styrke
faglighed, teknologi, systematik og
innovation, for presset på det globale

Freddy Lippert bød velkommen til EMS
2018.

Anders Hvid kom med bud på den teknologiske udvikling, bl.a. på det præhospitale område.

Fremtidsforsker Anders Hvid fra firmaet
DareDisrupt gav nogle bud på, hvordan
teknologi kan ventes at transformere
det præhospitale område i de kommende år.
Han konstaterede, at teknologien udvikler sig eksponentielt. Det illustrerede
han blandt med et gammelt billede af
en flok arbejdere, som flytter en kæmpe
kasse. I kassen var en harddisk fra IBM
med en kapacitet på fem megabyte
– hvor man i dag kan få små hukommelseskort på 1 Terabyte, altså 200.000
gange mere end de fem megabyte.
Robotteknologien går også vanvittigt
stærkt, betonede han. I USA er der årlige konkurrencer for robotudviklere, og

hvor robotterne i 2013 dårligt kunne gå
op ad trapper, kunne de bedste i 2017
gennemføre en hel ”forhindringsbane”
– og slutte af med baglæns salto.

Nye perspektiver
I dag findes der ”computere” så små,
at de kan stå på kanten af en mønt, og
det giver selvsagt helt nye perspektiver
for, hvad man i fremtiden kan gøre i
forhold til styring og monitorering inde
i den menneskelige krop.
Allerede nu har en dansk læge med sit
team skabt et computerstyret ballonkateter, som i forbindelse med hjertestop
kan omlede blodforsyningen til de organer, der har allermest brug for det. Det
øger chancen for at sætte hjertet i gang
igen og beskytter mod hjerneskade.
Forskere arbejder ifølge Anders Hvid
også på at skabe nanoceller, som kan
agere hvide blodlegemer og frigive ilt,
hvilket kan give et par timers vindue,
inden der sker skader i forbindelse med
hjertestop eksempelvis.

Fase fire
Ifølge Anders Hvid vil det præhospitale
arbejde i fremtiden bevæge sig hen
imod en ”fase fire”.

Trioen her opførte en virkelig spøjs performance, som var
med til at understrege fremtids-temaet.

Først gjaldt det bare om at få patienter ind i ambulancen og så afsted
(Scoop and Run). Så begyndte man at
behandle på stedet (Stay and Play).
Næste fase er at kunne behandle OG
have kompetencen til at afslutte på
stedet (Treat and Release). Fremtiden
vil handle meget om at kunne forudsige og forebygge sygdom/anfald

(Predict and Prevent), vurderer Anders
Hvid.
Her kan man i fremtiden i høj grad
også inddrage borgernes egne data,
for vi bruger mere og mere energi på
at måle os selv, blodtryk, søvnrytme,
antal skridt med videre – således som
eksempelvis et Apple Watch kan gøre,
påpegede oplægsholderen.
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Patienter
og pårørende
Inddragelse og anerkendelse af familien er
vigtigt, når en patient/
psykisk syg patient
skal hjælpes. Især
børnene kan bære på
skyldfølelse
Da den norske læge og psykiater Anne
Kristine Bergem talte på EMS 2018 om
emnet patienter/psykiske patienter
og pårørende, lagde hun ud med at
læse et digt af den engelske præst og
digter John Donne.
Digtet indeholder blandt andet den
berømte sætning ”No man is an island”
– et udtryk for, at mennesket som regel
er del af en familie og et lokalsamfund.
- Vi har alle behov for gode relationer til andre, og for at høre til. Familien er vigtig, og det har vi måske ikke
altid været nok optaget af i akuthjælpen, mente Anne Kristine Bergem.
- Når ét medlem af familien er påvirket af sygdom, så er hele familien
påvirket – og det gælder ikke mindst,
når det handler om psykisk sygdom,
konstaterede hun.

”Jeg ser dig”
Nogle af hovedpointerne i foredraget
var givetvis kendte og indarbejdet i
det daglige arbejde hos danske ambulancefolk, men derfor kan en ”opfriskning” måske være gavnlig alligevel.
Ifølge den norske læge handler det
om at anerkende, bekræfte og forklare
over for de pårørende, når man kommer ud til en akut (psykisk) patient.
- Kig på de pårørende, præsenter
dig – anerkend deres tilstedeværelse.
Vis at: ”jeg ser dig”. Og så er det også
vigtigt at lytte til, hvad de siger. De
kender patienten meget bedre og kan
komme med værdifulde oplysninger
om, hvad der er på færde, påpegede
Anne Kristine Bergem.
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Anne Kristine Bergem, norsk læge og psykiater.

Ifølge den norske læge behøver man
ikke være enig i alt, de pårørende
fremfører, og man skal ikke hævde at
kunne sætte sig i deres sted.
- Men man kan sagtens anerkende,
at det må have været et hårdt forløb,
man kan bekræfte deres betydning og
rose dem for en vigtig indsats, og for
at have henvendt sig.

Forklar mest muligt
Et helt centralt element i behandlingen af pårørende er at forklare så
meget som muligt.
- Forklar, hvad det er, du gør i behandlingen af patienten, forklar hvad
der skal ske, hvor vedkommende kommer hen og hvad der følger derefter.
Hellere en gang for meget end en
gang for lidt. Hvis der er noget, du ikke
kan svare på, så vær ærlig omkring
det og sig, at det vil du undersøge, lød
det fra Anne Kristine Bergem, som har
skrevet bogen ”Forstå” – om kommunikationen i mødet mellem hjælpere og
den, der har behov for hjælp.

Børn kan føle skyld
Bergem står også bag et par fagbøger
om børns rolle i udfordrede familier, og
netop børnene bør vies stor opmærksomhed af ambulancefolk og andre
præhospitale ressourcer, mener hun.
- Børn er også mennesker, og de er
mindst lige så berørte af situationen
som alle andre. Så prøv at mød dem i
øjenhøjde og anerkend også deres tilstedeværelse og vigtighed, sagde hun.
Ifølge Anne Kristine Bergem er det
ekstremt vigtigt at betone over for
barnet, at det er fuldstændig uden skyld
i farens eller morens sygdom/psykiske
sygdom.
Nogle børn går rundt med en følelse af
skyld over, at mor eller far er blevet syg.
Især mindre børn har det, som kaldes
magisk tænkning, hvor de kan tro, at de
har sat sygdommen i gang ved eksempelvis at være sure på forældrene, ikke lave
deres lektier eller lignende. Sådanne tanker er naturligvis meget destruktive for
barnet og skal manes effektivt i jorden,
betonede Anne Kristine Bergem.

Torkild er
ny FTR i Nord
Ambulancebehandler
Torkild Hedehus afløser den nye RL-formand Jacob Guldberg
som fællestillidsrepræsentant i Nordjylland

drøfte for og imod FTR-posten med
familien.
- Man skal have fuld opbakning på
hjemmefronten for at takke ja til den
post, for det er jo en helt anden arbejds- og vagtform end en behandlerdøgnvagt. Det bliver en omvæltning,
men jeg glæder mig til at kunne gå
i dybden med de faglige sager og at
kæmpe for kollegernes arbejdsforhold. Jeg synes, vi har et godt tillidsmandsteam her i Nord, konstaterer
den nye FTR.

Ud over en særlig viden på arbejdsmiljøområdet bærer Torkild Hedehus
blandt andet også gode brand-kompetencer med ind i RL-bestyrelsen. Han
er nemlig holdleder brand hos Falcks
brandvæsen i hjembyen Hobro.
Privat har Torkild Hedehus og hustruen en søn på 29 år og en hjemmeboende datter på snart 12 år.
Fritiden går blandt andet med det
daglige familieliv samt camping – familien er faste gæster hos Råbjerg Mile
Camping ved Skagen.

Ved Reddernes Landsklubs årsmøde
den 1. marts blev Jacob Guldberg
præsenteret som ny RL-formand, og
derved blev pladsen som fællestillidsmand i Region Nordjylland ledig.
Som stedfortrædende FTR var det
naturligt at pege på Torkild Hedehus
til posten, og han blev da også valgt af
tillidsmandsgruppen i Nord en lille uge
senere.
- Helst havde jeg jo set, at Jacob var
blevet på posten, for han har været
en aktiv og rigtig god mand for os i
Nord. Men jeg respekterer naturligvis,
at han tager en tørn for kollegerne i
hele landet, og jeg vil prøve at udfylde
fodsporene bedst muligt, siger Torkild
Hedehus.
Den 48-årige nordjyde startede hos
Falck i Fjerritslev i 1987, og kom efter
en afstikker til Dronninglund til Hobro
i 1992, hvor han har været siden og
også får kontor som FTR.
Ambulancebehandleren var arbejdsmiljørepræsentant i Hobro frem til
2012, hvor han blev tillidsmand på
stationen og senere suppleant for FTR.

Opbakning på hjemmefronten
For indviede havde det ligget lidt i kortene, at Jacob Guldberg havde mod på
RL-formandsposten, så nyheden kom
ikke som et chok for Torkild Hedehus.
Derfor havde han haft god tid til at

48-årige Torkild Hedehus er ny
fællestillidsmand i Nordjylland.
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RUS NYHEDSBREV

RUS gentager
succesen med stand og debat
på dette års Folkemøde
Ligesom sidste år stiller RUS med syv
ambulancefolk, to RUS-konsulenter, en
stand og en debat på Folkemødet på
Bornholm i juni.
Her vil vi oplyse almindelige borgere,
sundhedsfaglige kolleger, embedsfolk
og politikere om ambulancepersonalets kompetencer, regionale forskelle

i behandlingstilbud og de mange
potentialer, der er for udvikling af det
præhospitale område.

en god placering, hvis man vil skabe
opmærksomhed omkring sin sag på de
tre dage, folkemødet varer.

1. klasses beliggenhed og
blikfang

Derfor er vi også ret godt tilfredse
med, at vi har fået en placering lige i
smørhullet mellem to vigtige og indflydelsesrige sundhedsorganisationer,
nemlig Sundhedsstyrelsen på den ene

Der er over 1000 organisationer og
foreninger repræsenteret på Folkemødet. Det er derfor alfa og omega med

Folkemødeambulanceteamet består denne gang af Christian Holm, John Lindgren, Peter
Bech, Sune Andersen, Kim Tygesen, Martin Matzen og Stefan Fyhn.
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side og Styrelsen for Patientsikkerhed
på den anden.

Formålet med RUS’ folkemødedeltagelse er at få skabt en masse brugbar opmærksomhed omkring RUS og vores politiske budskaber. Opmærksomhed, som højner sandsynligheden for at få omsat vores visioner til konkrete politiske handlinger.

Vi tager desuden en ambulance med,
som skal stå ved siden af standen og
fungere som blikfang og trækplaster
for de over 100.000 gæster, der forventes at komme på Folkemødet.
Så alt i alt er der god grobund for at
få skabt en masse opmærksomhed
omkring RUS og vores politiske budskaber.

Førstehjælp-i-børnehøjde
Ud over at videregive viden om vigtige
emner inden for ambulanceverdenen,
vil vi i år lave et førstehjælp-i-børnehøjde-event på vores stand, hvor de
små poder kan prøve kræfter med forskellige, vigtige førstehjælpsdiscipliner
med kyndig vejledning fra syv aktive
ambulancefolk, der kommer til at
pryde standen og ambulancen under
hele Folkemødet.

Debat om fremtidens præhospitale indsats
Endelig inviterer vi fredag eftermiddag
under Folkemødet til debat hos lobbybureauet OPERATE, hvor vi vil udfordre relevante nationale og regionale
politikere og andre meningsdannere
på deres holdninger og visioner for
fremtidens præhospitale indsats.

Man kan komme langt tættere på politikerne under Folkemødet end til daglig. Sidst år
var Regionsrådsformanden for Hovedstaden Sophie Hæstorp bl.a. forbi vores stand til
en snak om ambulancepersonalets kompetencer.

Debattens omdrejningspunkt bliver
RUS’ egne anbefalinger til netop dette
emne – anbefalinger, der er samlet i
vores udspil til en styrket præhospital
indsats.
Formålet med debatten er, dels at få
politikerne til at tage aktivt stilling
til anbefalingerne – og måske endda
endnu bedre - at få dem til at give
håndslag på, at de vil bruge vores
anbefalinger som løftestang for de
kommende års politiske beslutninger
på området.
Udspillet, som debatten tager udgangspunkt i, er i øvrigt sendt ud til
alle Falcks og Responce’s ambulancestationer, og kan desuden hentes på
vores hjemmeside under www.3frus.
dk/om-rus/visioner-og-maal/.
Kom, hils på og støt op om jeres fag
Folkemødet finder sted fra 14. – 17.
juni, og vi vil blive rigtig glade for at se
alle jer ambulancefolk, der enten bor
på Bornholm eller er i beredskab under Folkemødet, på både vores stand
og til debatten hos OPERATE.
Debatten finder sted fredag den 15.
juni kl. 14.15 til 15.10 hos lobbybureauet OPERATE, F29 på hjørnet af
Havnegade og Brogade.

Og ellers er vi at finde på stand J25 på
Kæmpestranden – lige mellem Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Kom og hils på – og husk at
tage poderne med ;)

Kontaktdata:
Nille Aaby
Udviklingskonsulent
20 99 06 05
nille.aaby@3f.dk
Maja Broløs
Udviklingskonsulent
23 98 64 25
maja.brolos@3f.dk
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Afsender: Falck, Boulevarden 66, 7100 Vejle

UMM ID-nr. 42 506

Glimt fra EMS 2018

Konferencedeltagere fra EMS deltog i Hjerteløbermarchen, som gik fra Falck-Huset til Tivoli i København.

EMS handler også om at netværke: Her taler
RL-formand Jacob Guldberg (blå jakke) og
FTR Ejnar Korsgaard Nielsen (gul vest) med
Falcks koncernchef Jakob Riis og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Flot så det ud, da Tivoligarden spillede foran de mange mennesker på Plænen. Statsminister Lars Løkke
takkede også de mange hjerteløbere og bød velkommen til de udenlandske konferencedeltagere.

Det danske Falck-mandskab tog en flot tredjeplads i European EMS-konkurrencen. Her er de i aktion i
den store sal – i et scenarie, der rummer både trafikulykke og skudskader.

Ved gallafesten tirsdag aften blev paramedicinerne fra East Midlands Ambulance Service hyldet som
vindere af European EMS 2018 foran mandskabet fra Region Midt.

Læs mere om EMS 2018 i næste udgave af REDDEREN.

