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Sommeren er over os, og jeg tror, vi alle nyder det. Af og til kan det
være fristende at smide sikkerhedsskoene, folde arbejdsbukserne op og
lige køle lidt af i skyggen. Heldigvis er der tidspunkter, hvor muligheden
byder sig, i en ellers travl hverdag, hvad enten det er i assistance, brandeller ambulancedivisionerne.
Brandfolkene har tydeligvis ekstra meget at se til. I har i flere omgange
vist, hvor vigtigt det er at kunne rykke hurtigt og sikkert ud, for at bekæmpe de mange naturbrande. Overalt synes jeg, man fornemmer stor anerkendelse af indsatsen, der bliver gjort, og det er dejligt at følge med i.
Sommeren betyder også det årlige folkemøde, der netop er afsluttet på
Bornholm. Grundet bladets deadline har vi desværre ikke kunnet nå at
få skrevet noget derfra i denne omgang, men jeg vil i den kommende
udgave komme med en reportage derfra. Allerede nu vil jeg dog gerne
takke Reddernes Udviklingssekretariat i 3F for den enorme entusiasme
og energi, de bruger på at få redderfaget repræsenteret og hørt på bl.a.
folkemødet. Ikke mange faggrupper i 3F kan prale med at have et sekretariat, der som RUS alene er sat i verden for at udvikle vores fag og sætte
netop vores interesser på den politiske dagsorden. Tak for det.
Jeg vil gerne ønske alle en rigtig god sommer, med familie, venner med
mere. Redderen udkommer igen i midten af august, og i mellemtiden vil vi
tage lidt rundt og opsøge gode historier blandt jer, ligesom vi vil påbegynde arbejdet frem mod vores nye layout, som for alvor vil skinne igennem
i 2019. Jeg håber, I læser med derude. Endnu engang har vi forsøgt at
komme godt rundt i områderne, hvilket er vores fornemste opgave.

Stefan Fyhn
Redaktør
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Fysiske tests
i Randers
Reddernes Landsklub
var med, da vestdanske
elev-kandidater blev
udfordret på fysikken
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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).

GOD SOMMER!
REDDEREN ønsker læsere, samarbejdspartnere og annoncører en
rigtig god sommer.
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På gensyn i august.

Akutbehandling
for brandfolk

Side 14

Med venlig hilsen
Redaktionen

Der var positive tilbagemeldinger, da en
halv snes brandfolk
fra Kolding var på
pilotkursus i korrekt
håndtering af traumepatienter

Udlængsel...
Har du lyst til at gøre
en forskel i udlandet
− så bliv medlem af RAV nu.
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Farvel til gården
24 fuldtidsbrandfolk skifter fra Falck til
Østjyllands Brandvæsen – både brandchef og
tillidsmand er rystet over, at det kom så vidt
Den 1. oktober 2018 slutter en over 90
år lang epoke, når Falck mister brandslukningen i den sydlige og vestlige del
af Aarhus Kommune. Falck har ellers
udført brandslukning i Aarhus Kommune siden 1927.
- Det er utrolig trist, at vi har mistet
opgaven. Vi har været stolte over at
hjælpe med at løfte opgaven i landets
næststørste by, konstaterer brandchef
Thomas Dietz.
Også hos Torben Nielsen, brandmand
og tillidsmand for de berørte 24 Falckbrandfolk, vækker beslutningen om, at
Østjyllands Brandvæsen skal hjemtage
opgaven, mange følelser. Alle er blevet
tilbudt virksomhedsoverdragelse, og
alle 24 brandfolk har takket ja til at
overgå til Østjyllands Brandvæsen, så
jobmæssigt er der ikke fare på færde.
- Men mange af kollegerne har virkelig været kede af det. Det har fyldt
meget og fylder stadig meget. Eksempelvis er der et par stykker, som næste
år fejrer 40 års jubilæum, og det bliver
underligt at fejre det uden for Falck,
påpeger Torben Nielsen. Selv har han
4 ∙
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været i Falck i 33 år og har været på
Falckgården siden 1999.

Fuld pakke
Ifølge brandchefen blev optakten til
forhandlingerne kompliceret, idet Østjyllands Brandvæsen selv vil stille med
holdlederen, og Falck selv vil stille med
holdlederen.
- Udbuddet lagde op til, at leverandøren skulle komme med fem mand,
og så stillede Østjyllands Brandvæsen
selv med sjettemanden, altså holdlederen. Men vi ønskede fra Falcks side ikke
at frasige os ledelsesretten – holdningen var, at hvis vi skulle byde ind, så var
det en ”fuld pakke”, vi bød ind med,
fortæller Thomas Dietz.

Brandfolk bakkede op
Den holdning bakkede Torben Nielsen
fuldstændig op om. Tanken var, at en
håndfuld indsatsledere i Skanderborg
Kommune skulle køre som holdledere
for Falck-brandfolkene i hverdagene,
og så skulle de selv være holdledere i
weekender, helligdage etc.

- Det skulle give synergi, men vi
synes, det ville være noget rod. Så
kunne man lige så godt ringe til et vikarbureau og hyre fem mand. Hvis der
opstod spørgsmål omkring arbejdsmiljø, sikkerhed, eventuelle klager og så
videre, så er det jo ikke en ekstern person, der skal stå med det. Det er Falcks
ansvar, og jeg var glad for, at man satte
foden ned, siger Torben Nielsen.
Han tilføjer, at det har fungeret rigtig
godt, at nogle af brandfolkene selv
har været holdledere, selv har tilrettelagt drift, kurser med videre. Blandt
hans kolleger var der da også næsten
enstemmig opbakning til at afvise modellen med eksterne holdledere, selv
om det indebar en risiko.

Positive forhandlinger
- Risikoen var, at vi så reelt ikke bød
konditionsmæssigt, og overvejelsen gik
da også på, om vi overhovedet skulle
byde under de betingelser, beretter
Thomas Dietz.
Men buddet blev afleveret, set i lyset
af det mangeårige og positive samarbejde med Aarhus Brandvæsen/Østjyllands Brandvæsen, og forhandlinger
blev indledt.
- Jeg vil gerne understrege, at
forhandlingsforløbet med Østjyllands
Brandvæsen omkring en eventuel kontrakt har været overordentligt positivt.
Det er foregået i en god tone og et

godt miljø, og vi har virkelig været inde
for at finde løsninger og få enderne til
at nå sammen, siger brandchefen.

Stor overraskelse
Forhandlingerne var så langt, at man
var helt nede og drøfte detailspørgsmål. Så overraskelsen var stor, da det
blev meddelt, at Østjyllands Brandvæsen ville hjemtage opgaven.
Torben Nielsen har som tillidsmand
været tæt involveret i hele forløbet,
og han var lige som Thomas Dietz meget forundret over, at det endte, som
det gjorde.
- Jeg havde slet ikke set det komme.
Det var jeg rystet over, siger Torben
Nielsen, mens Thomas Dietz nikker
samstemmende.
De formoder, at de nævnte indsatsledere – som allerede VAR ansat – blev
en afgørende faktor. For hvordan
skulle de så indplaceres i puslespillet?

103 døgn mod 87
At hjemtagning skulle betyde en
lavere pris, som det har fremgået, har
Torben Nielsen svært ved at forstå.
Falck kunne ganske vist ikke længere
tilbyde en ”stordrifts-rabat”, men:
- Vi arbejder 103 døgn om året mod
87 døgn på FOA-overenskomsten til en
nogenlunde sammenlignelig løn. Så
det er 16 døgns mindre arbejde, der

Brandchef Thomas Dietz (tv) og tillidsmand Torben Nielsen har svært ved at forstå, hvorfor
Falck blev fravalgt.

bliver præsteret pr. mand – hvordan
kan det give en billigere kontrakt?,
spørger tillidsmanden.
Hjemtagelsen bryder også med
princippet om, at to aktører giver
mulighed for sammenligning og
konkurrence i den jyske hovedstad,
og man siger også farvel til de 10 års
budgetsikkerhed, som Falck tilbød på
kontrakten. Altså en garanti om, at
eventuelle ekstraudgifter i kontraktperioden var Østjyllands Brandvæsen (og
skatteborgerne) uvedkommende.

Vemod og bekymring
Uanset hvad, så er beslutningen truffet, og Torben Nielsen og hans kolleger gør sig mentalt klar til at forlade
Falckgården.
- Vi har det bedste forhold til vores

kolleger i Østjyllands Brandvæsen, og
vi har haft en rigtig positiv dialog omkring overgangen. Vi bliver helt sikkert
taget godt imod, understreger Torben
Nielsen. Han lægger ikke skjul på, at
skiftet sker med lidt vemod og bekymring. Selv om han skal arbejde færre
døgn, så er han eksempelvis spændt
på, hvad den nye overenskomst betyder for blandt andet arbejdskultur og
kammeratskab.
Thomas Dietz vil savne brandfolkene
dybt på Falckgården.
- De er med til at give liv på stationen og er en motor bag en masse
sociale tiltag. Det er nogle superdygtige og erfarne folk, som vi mister og
Østjyllands Brandvæsen får – og det
er med stort vemod, vi skal sige farvel,
slutter brandchefen.

Klar til
Grønland
Redder Johannes Jensen fra station
Tarm kunne ikke være til stede ved
RL’s årsmøde den 1. marts.
Derfor var det med lidt forsinkelse, at han fik overrakt det fysiske
bevis på, at han er vinder af RL’s
Studierejselegat 2018.
Legatet på op til 15.000 kroner
skal bruges til at belyse det præhospitale arbejde samt kulturelle
aspekter for redningstjenesten i
Aasiaat/Egedesminde i Grønland.
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Dorthe er ny
sekretær i RL
- Ved mit første møde tænkte jeg
godt nok, at meget måtte være næsten sort snak for en udefrakommende, siger RL-sekretæren med et smil.
Hun har selv en baggrund som
tillidsmand i Skejby, så hun kender
udmærket det faglige system, om end
det har været i HK-regi.

Tilvænningsperiode

46-årige Dorthe Nielsen kender redderfaget indgående efter
22 år på vagtcentralen

modtager på vagtcentralen i Nykøbing
F.
Kærligheden, i skikkelse af ambulanceredder Erik Petersen, førte hende
dog til Østjylland, og i 2012 startede
hun på vagtcentralen i Skejby.

Stort kendskab

Der stod næsten “Dorthe” på opslaget, da Reddernes Landsklub i foråret
søgte en ny sekretær.
Omtrent sådan tænkte i al fald
46-årige Dorthe Nielsen, da hun så
jobopslaget fra RL og straks besluttede
at sende en ansøgning.
Bestyrelsen i RL var helt enig – Dorthe Nielsens baggrund og kvalifikationer matchede rigtig godt med den profil, man ledte efter til jobbet, så den 1.
maj havde hun første arbejdsdag.
Dorthe Nielsen er fra Falster, og hun
arbejdede i mange år som meldings6 ∙
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Efter sine 22 år på vagtcentral har
Dorthe Nielsen generelt et indgående
kendskab til den faggruppe, hun nu
skal arbejde med og for. Eksempelvis
var hun fra 2014 og frem til jobskiftet
driftskoordinator i Skejby, hvor hun
blandt andet sørgede for kollegerne
på ambulancerne, besvarede forespørgsler ude fra ambulancedriften
etc.
Hun kender overenskomsten ud og
ind, hun kender reddernes arbejdsopgaver og mentalitet, og hun kender
“jargonen”.
Det er en ubetinget fordel, blandt
andet når der skal laves referater fra
RL-bestyrelsesmøderne, påpeger hun.

Selv om Dorthe Nielsen således er godt
klædt på til den nye rolle, så er der
naturligvis en tilvænningsperiode.
- Her i starten bruger jeg en del tid
og energi på at navigere på dette nye
felt, møde - og huske! - en masse nye
mennesker. Men jeg glæder mig til at
arbejde mig ind på det, siger hun.
Det er også nyt for hende at have
“almindelige” arbejdstider, og at der
ikke er omkring 150 opkald, der skal
besvares i løbet af en vagt.
- Det er en helt anden puls, og det
skal man lige vænne sig til, men det
er virkelig rart at kunne fordybe sig i
tingene. Jeg var rigtig glad for at være
på vagtcentralen, men det her er en
sindssygt spændende mulighed, fastslår Dorthe Nielsen, som sandsynligvis
får Falckgården i Aarhus som base.

Større synlighed
Hendes arbejde som RL-sekretær består blandt andet i at supportere formand Jacob Guldberg, være bindeled
mellem fællestillidsfolkene, arrangere
og referatføre bestyrelsesmøder og
generelt være “blæksprutte”.
- Jeg skal også via hjemmeside,
nyhedsbreve, bladet og så videre være
med til at understøtte RL’s markant
større synlighed. Det er et meget
vigtigt punkt, understreger Dorthe
Nielsen.
Privat bor hun og Erik Petersen
(ambulanceassistent i Silkeborg) på en
gård i Bleld uden for Horsens.
Parret er jævnligt på Falster, hvor
de har sommerhus, og hvor hendes to
voksne børn stadig bor. Ellers er det
blandt andet haven på knap en hektar,
der optager fritiden.

Det lune vejr var med til at gøre løbetesten endnu mere udfordrende.

Kandidater knoklede
på Langvang
Over tre dage blev der
afholdt fysiske tests
for unge kandidater
fra Nord, Midt og
Responce

Den 28.-30. maj blev der på Falcks Uddannelsescenter Langvang i Randers
afholdt fysisk tests af mulige kommende elever til Region Nord, Midt og
Responce.
De fysiske test-dage afholdes i et tæt
samarbejde med Falcksport og de regionale ansvarlige for elevansættelser.
Region Nord havde 18 kandidater
med, hvoraf 13 klarede sig hele vejen
igennem – trods ret høje sommertemperaturer for de udendørs aktiviteter,
hvilket var en ekstra udfordring.
- Det var nogle meget velforberedte
unge mennesker, der virkelig ville det

her, fortæller Torkild Hedehus, fællestillidsrepræsentant i Nord.

20 bestod
Samme oplevelse havde hans kollega
i Midt:
- Region Midt havde 23 sprudlende
friske unge mennesker til test, og
heraf bestod hele 20 med flotte indsatser, fortæller FTR i Midt Ejnar Korsgaard Nielsen.
Formålet med de fysiske tests er at
finde dygtige kandidater til elevpladser på holdet med start 1. september.
På www.falck.dk kan man se en detaljeret beskrivelse af de fysiske tests.

Det kræver en rigtig god allround fysik at
klare den såkaldte bronzecirkel.

FTR Ejnar Korsgaard Nielsen (mørk trøje)
og repræsentanter fra Falcksport tog selv
del i programmet.
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Stor interesse for
taktisk medicin
De såkaldte TECCkurser klæder
redningsfolk på til
at tackle potentielt
risikable indsatser

ressourcer på at sikre, at de er klar til
at håndtere et anslag, når det kommer
til opsporing og nedkæmpning af en
eller flere gerningsmænd.
Men hvem hjælper de tilskadekomne, hvis skadestedet ikke kan erklæres
helt sikkert?

Mange forbløder

Selv i fredelige Danmark kan indsatser nogle gange være forbundet med
risiko for blandt andre ambulancefolk.
Bandekonflikter, bevæbnede psykisk
syge personer, vold i forbindelse med
demonstrationer samt terror er eksempler på hændelser, som kan skabe
utrygge skadesteder.
Ikke mindst det sidste er naturligvis i fokus i disse år. Terrortruslen i
Danmark er vurderet til ”Alvorlig”
af PET. Derfor bruger politiet mange

Det er en problematik, som det nye
TECC-kursus adresserer.
TECC står for Tactical Emergency
Casualty Care og er et konceptkursus ligesom AMLS og PHTLS. Det har
til formål at klæde indsatspersonel/
præhospitalt mandskab på, til at
kunne håndtere at blive indsat på et
skadested, som kun kan opnå betegnelsen ”sikkert nok”. Der tages
udgangspunkt i PHTLS principper og
de militære taktiske principper, som er
tilrettet den civile verden.
Og baggrunden er alvorlig nok: Man
ved fra flere af de store terroranslag i

blandt andet Frankrig, at mange ofre
mister livet, fordi de forbløder, inden
de får hjælp.

Tilpasset danske forhold
En af drivkræfterne bag den danske
udgave af kurset er paramediciner
Thomas Lynge Andersen. Han kører
som lægeassistent i Region H og er
samtidig national koordinator og
instruktør i TECC Danmark.
Han blev uddannet som TECCinstruktør i New York i slutningen af
2016. Siden har han sammen med en
projektgruppe arbejdet på at skabe
en dansk version af kurset og få de
nødvendige godkendelser.
- Kurserne har en militær oprindelse, og det kunne man se i mange af
retningslinjerne – det var sådan noget
med at besvare ilden etc. Men det
er løbende blevet tilpasset den civile
verden, og vi har så i projektgruppen arbejdet et års tid på at skabe en

”Politimanden” viser, hvor der er sårede,
som har brug for hjælp.

8 ∙
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Der er hverken lys eller Bo Bedre-stemning i de lokaliteter, hvorfra
ofrene skal evakueres.

model, som passer til danske forhold,
fortæller Thomas Lynge Andersen.

Stor interesse
Da Region H tegnede sig for 120
kursuspladser til akutlæger og lægeassistenter, var der sikker basis for at
sætte TECC-projektet i søen. Siden har
mange andre tilmeldt sig – mange
med støtte fra Kompetencefonden – så
i 2018 bliver det til otte kurser á 24
deltagere.
Næste år er der forventninger om
samme antal, fire i Jylland og fire på
Sjælland.
Måske bliver kurset endda en ”eksportvare”. I forbindelse med EMSkonferencen i København blev der
afholdt et prækursus på engelsk, og
blandt andet fra tjekkisk side var der
stor interesse for den danske model,
beretter paramedicineren.

Klædt på til kode rød
Ifølge Thomas Lynge Andersen handler
kurset ikke om, at ambulancefolkene
skal kaste sig ud i livsfarlige situatio-

ner. Tværtimod skal man blandt andet
lære at være kritisk og observerende
på sin egen sikkerheds vegne. Der er
naturligvis ingen, der ønsker ambulancefolk ud i farlige situationer, men i en
kaosfase kan forvirring råde.
- Hvis meldingen er, at området er
sikkert nok, men betjentene står med
trukket pistol – det hænger ikke sammen. Eller man får at vide, at knivstikkeren er væk – ja okay, men hvordan
væk; kan han komme tilbage?, lyder
det fra Thomas Lynge Andersen.
Så det drejer sig om at kunne stille
de rigtige spørgsmål – og om at udvikle en faglig og mental parathed på
såkaldte dynamiske skadesteder.
På kurset lærer deltagerne gennem teori og træning blandt andet
at evakuere tilskadekomne samtidigt,
at kommunikere og samarbejde med
andre aktører, kende kommandoveje,
bruge særligt udstyr med videre. Det
to dage lange kursus slutter med en
test og en handlebane, hvorefter man
kan kalde sig TECC Provider.

Thomas Lynge Andersen og de øvrige
folk bag kurset ønsker at klæde deltagerne på til at kunne tackle problematiske skadesteder.
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En redders forsikringer
”Guideline” 2018 for ansatte i Falck
og Responce A/S – SIDSTE DEL
Første del af guiden blev bragt i REDDEREN nr. 4.
Hiv eventuelt de to midteropslag ud og gem dem sammen!
Udarbejdet af Jan Heine Lauvring, RL´s konsulent på forsikrings- og pensionsområdet

I TILFÆLDE AF DØDSFALD
(DØD VED ULYKKE SE TILLIGE ULYKKESFORSIKRING)
PensionDanmark – overenskomstmæssig livsforsikring
gennem din arbejdsmarkedspension
Livsforsikring indgår som et element i
den kollektive overenskomstmæssige
arbejdsmarkedspension som et led i
din ansættelse i Falck/Responce. De
fleste har et skattefrit mindstebeløb*)
på kr. 500.000, men dækningen kan
tilpasses individuelt til pt. mellem 0
og op til 1.000.000 kr. Dækningen kan
således afstemmes efter eksempelvis
nuværende kollektive gruppelivsforsikring igennem Falcks Personaleforening (se næste afsnit) og/eller andre
privattegnede livsforsikringer.
Når du logger ind, kan du se, hvordan
du er forsikret. Og du kan ændre,
hvor meget dine efterladte skal have
udbetalt.
Forsikringen gælder, indtil du når
alderen for folkepension, eller op til
fem år efter at indbetalingerne er
stoppet.

*) Hvad er et mindstebeløb?
Hvis du for eksempel har et mindstebeløb på 500.000 kr. og efterlader
dig en opsparing på 300.000 kr. efter
skat, har du en forsikring, der fylder
op med 200.000 kr. oveni. Så får dine
efterladte 500.000 kr. efter skat.
Se i øvrigt muligheder på www.pension.dk/dinegenpension, hvor du også
kan tilrette i forhold til de beløbsmæssige dækninger, du individuelt
ønsker.
10 ∙
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Forenede Gruppeliv – kollektiv gruppelivsforsikring gennem medlemskab af personaleforening
Ordningen er tegnet i Forenede
Gruppeliv og administreres af Falcks
Personaleforening (aftale nr. 66035).
Dødsfaldssummen udbetales ved et
medlems død i forsikringstiden, før udgangen af den måned hvor medlemmet fylder 69 år. Forsikringssummen er
385.560,00 kr.
Ægtefælledækning: Ægtefællesummen udbetales, hvis et medlems
ægtefælle/samlever*) dør i forsikringstiden, før udgangen af den måned,
hvor medlemmet fylder 69 år. Forsikringssummen er 242.760,00 kr.
Børnedækning: Børnesummen udbetales ved et medlems død i forsikringstiden, før udgangen af den måned,
hvor medlemmet fylder 69 år. Summen
gælder for hvert af medlemmernes efterladte biologiske børn eller adoptivbørn op til 21 år. Ligestillet hermed er
en ægtefælles/samlevers*) biologiske
børn eller adoptivbørn. Forsikringssummen pr. barn er 38.556,00 kr.
*)Fælles bopæl og 1)vente, have eller
have haft et barn sammen med medlemmet eller 2) have levet sammen
med medlemmet i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i
de sidste 2 år før dødsfaldet
Gruppemedlemmer, der direkte
overgår til førtidspension eller efterløn, samt ansatte, der fratræder
Falckkoncernens selskaber og kan
dokumentere, at de ikke har erhvervsmæssigt arbejde, kan ifølge vedtægter
for Falcks Personaleforening forblive

i gruppelivsordningen, forudsat der
fortsat betales præmie. Som medlem
meddeler du blot personaleforeningen
ønsket herom, hvorefter Falcks Personaleforening fremsender giroindbetalingskort til indbetaling af præmie.

3F – kollektiv gruppelivsforsikring gennem medlemskab
af Forbundet
Som medlem af Fagligt Fælles Forbund
(3F) bliver du automatisk omfattet af
3F´s gruppelivsforsikring tegnet i ALKA
forsikring. Dækningen er 112.098
kr. (indeks 2018) til og med alder 54.
Herefter ”nedtrapning”, således at
udbetaling ved fx alder 60 år er kr.
60.443. Kr. 49.822 fra alder 61 år til ”individuel” folkepensionsalder. Herefter
kr. 9.341 ved fortsat ordinært arbejde.
Dækningen ophører fra det tidspunkt,
hvor du overgår til Folkepension.
Børnesum: Ordningen indeholder
såkaldt børnesum op til alder 20 år
(afhængig af alder fra kr. 11.132 til
kr. 27.829). Som børn regnes også
adoptivbørn og stedbørn. Stedbørn
dog kun hvis de er registreret i folkeregisteret på medlemmets adresse. I
samlivsforhold over to års varighed,
sidestilles samlevers børn med stedbørn, hvis de har samme adresse som
medlemmet.
Yderligere oplysning i din lokale 3Fafdeling eller på www.3f.dk
Udbetaling fra gruppelivsforsikringen
er fritaget for indkomstskat og statsafgift!

OBS! Vær opmærksom på, at
eventuelle frivilligt tegnede
pensions-/lønsikringsordninger –

som fx ”Kaj Friberg ordningen” i
Danica eller andre privattegnede
forsikringer – også kan indeholde
dødsfaldsdækninger!

I TILFÆLDE AF MISTET
ERHVERVSEVNE

I TILFÆLDE AF
”KRITISK SYGDOM”

Ordningen er oprettet i PensionDanmark, hvor den også administreres.
Der kan være tale om såvel en midlertidig udbetaling som en varig ydelse.

PensionDanmark – dækning
via din overenskomstmæssige arbejdsmarkedspension
”Kritisk sygdomsdækning” indgår
som et element i den kollektive
overenskomstmæssige arbejdsmarkedspension. Der udbetales et skattefrit engangsbeløb på kr. 100.000
(standardbeløb, hvis du får konstateret
en af de sygdomme, der betegnes
som ”kritiske” i ordningen). Standardbeløbet kan – efter eget ønske og
”behov” – reguleres ned til kr. 50.000
eller tilsvarende op til kr. 150.000. Forsikringen gælder indtil du begynder
at få udbetalt hele din pension, eller
op til fem år efter at indbetalingerne
er stoppet. Udbetaling kan ske flere
gange, hvis der er tale om ”uafhængige” diagnoser. Yderligere omkring
dækning, anmeldelse m.v., kan findes
på www.pension.dk

Forenede Gruppeliv – kollektiv dækning via medlemskab
af Falcks Personaleforening
Ordningen er en del af den kollektive
gruppelivsforsikring (aftale nr. 66035)
tegnet i Forenede Gruppeliv gennen
Falcks Personaleforening, der samtidig
administrerer ordningen. Dækningen
er på 100.000 kr. for den ansatte. Beløbet udbetales ”kun” for een diagnose.
Børnedækning: Pr. 1. januar 2013 blev
der tilknyttet en kritisk sygdomsdækning for børn*). Den dækker nu op til
alder 21 år mod tidligere 18 år. Dækningen er på 50.000 kr., og udbetales
hvis et medlems biologiske børn eller
adoptivbørn, og/eller medlemmets
ægtefælles/samlevers biologiske børn
eller adoptivbørn, får diagnosticeret
en dækningsberettiget kritisk sygdom
eller dør i forsikringstiden. Dvs. før
udgangen af den måned medlemmet
fylder 69 år. Der kræves fælles bopæl
med medlemmet på diagnosetidspunktet og 6 måneder forud herfor. Forsikringssummen udbetales til medlemmet.
*) Obs omfatter ikke diabetes type 1.

PensionDanmark – kollektiv overenskomstmæssig
arbejdsmarkedspension

Midlertidig ydelse (kun Falckoverenskomsten jf. indledning) kommer på
tale ved fx længerevarende sygdom/
skade, hvor erhvervsevnen er mistet i
en ”kortere” periode. Den midlertidige
ydelse kan udbetales i op til 18 måneder. Dette efter tre måneders karens. I
perioden indtil lønstop udbetales beløbet til arbejdsgiver, hvorefter det overgår til skadelidte selv. Dette sammen
med fortsat udbetaling af syge-/dagpenge efter lønstop. Ved evt. overgang
til såkaldt ressourceydelse stopper
udbetalingen grundet de lovgivningsmæssige regler for modregning!
Engangsbeløb efter 12 mdr. på ressourceforløb
Hvis du i 12 mdr. har været i et ressourceforløb modtager du halvdelen
af det skattefrie engangsbeløb – typisk
100.000 kr. (se nedenfor).
Varig ydelse udbetales ved tilkendelse
af offentlig førtidspension. Når den er
tilkendt får du et skattefrit engangsbeløb på 100.000 kr. og en månedlig
udbetaling. Denne udbetaling fortsætter indtil 3 år før du når folkepensionsalderen, eller du ikke længere får
offentlig førtidspension. Ordningen er
med opsparingssikring, således at der
fortsat hensættes et beløb til alderspensionen.
For begge ydelser gælder at der er
tale om et ”standardbeløb” pt. på
kr. 72.000 årligt. Beløbet kan – efter
eget ønske og behov – reguleres ned
til kr. 36.000 eller tilsvarende op til kr.
108.000 årligt. Hermed kan regulering
tilpasses med evt. privattegnede pensions- og lønsikringsordninger. Således
fx nedenstående ordning i forsikringsselskabet Danica, som mange tidligere
tegnede og fortsat har.

kan også ændre på, hvilken dækning
du ønsker, hvis du kommer på førtidspension.
Forsikringen gælder, indtil tre år før
du når alderen for folkepension, eller
op til fem år efter, at indbetalingerne
er stoppet.

Danica – kollektiv frivillig
”lønsikring” (såkaldte ”Kaj
Friberg ordning”)
Denne frivillige ”lønsikring” er tegnet
individuelt i forsikringsselskabet
Danica, men administreres af mæglerfirmaet Willis Towers Watson. Hvis
tegnet vil dækning fremgå af årlig
udsendt pensionsoversigt fra Danica,
eller du kan finde den under www.
danicapension.dk ved at logge dig
ind med fx NemID. Her kan du finde
størrelsen på dine forsikringsdækninger og evt. opsparing i ordningen.
Dækningerne fremgår også på www.
pensionsinfo.dk.
Præmien trækkes typisk via lønseddel (lønart/306 Privat Pension).
Evt. spørgsmål kan rettes til Willis
Towers Watson´s rådgivningsteam på
tlf. 8813 9600.
Ovenstående ”firmapensionsaftale”
blev i 2015 ændret til også at omfatte
Responce A/S, således at de medarbejdere, der tidligere har været ansat
i Falck Danmark A/S, og som allerede
har pensionsordningen i Danica Pension, fortsat kan være omfattet af aftalen. Dette bl.a. i relation til løntræk
over lønseddel m.v..
Opklarende eller andre spørgsmål
vedr. ”En redders forsikringer” kan
fortsat rettes til undertegnede på tlf.
4042 1450 (indtal navn og tlf. nummer
hvis der ikke umiddelbart svares, hvorefter du snarest vil blive kontaktet).
Evt. ønske om pensions- og forsikringsforedrag, fx i forbindelse med stations-/reddermøder mv., skal – af hensyn
til planlægningen – fortsat indmeldes
via stationens tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.

Når du logger ind på www.pension.dk
kan du se, hvordan du er forsikret. Du
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Lars Vistoft (th) er nu aktiv i Zonen Randers og
modtager her på foreningens vegne en check
på 100.000 kroner fra Nordea til restaurering
af kranvognen i baggrunden. Gruppen holder
til på Falck-stationen i Ørsted, hvor overrækkelsen fandt sted. (Foto Finn Børglum).

Jo større og jo
sværere – jo bedre...
Tidligere Aarhus-redder Lars Vistoft var
specialist i de helt tunge entreprenør- og
sværvognsopgaver – Frederik Madsen har
kigget med i hans fotoalbum
Af Frederik Madsen, tidl. specialkonsulent i Falck

Lars Vistoft er født i Randers i 1952
som søn af Zonens overassistent Erik
Vistoft.
Allerede som stor knægt kørte Lars
med sin far på kranvogns- og entreprenøropgaver med Zonens gamle Ford
Thames Trader kranvogn.
I 1974 blev Lars ansat som redder hos
Falck i Aarhus. Lars har altid løst sværvognsopgaver og entreprenøropgaver,
som Falck havde meget af dengang.
Lars elskede sit arbejde, som på den
ene side var meget frit, men på den
anden side også meget krævende med
stort ansvar for, at alting gik som det
skulle. Lars arbejdede efter devisen: Jo
større, jo sværere, jo bedre.
Lars bor lige ved motorvejen, og det
er flere gange sket, at de har ringet fra
stationen på Lars' frivagt, at han skulle
stille sig ud i nødsporet, så ville en af
sværvognene holde ind til siden under
udrykningskørslen for at tage ham op.
12 ∙
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I 2006 gik Lars på efterløn, og i dag
er han aktiv i Zonen Randers, som er
ved at renovere en Ford Köln kranvogn
fra 1960 med samme kran, som den
hans far kørte med for små 60 år siden.

Billedet viser en ulykke på den dengang
nye motorvej mellem Randers og Aarhus.
En væltet tankvogn med stor risiko for
den udstrømmende benzin, skulle rejses
med stor forsigtighed.

Vi har bladret i Lars fotoalbum og
fundet nogle eksempler på de opgaver, Lars har været ude for.

En af de mere specielle opgaver. Et
350 tons skib skulle sættes i vandet på
havnen i Grenaa, efter at have været
på bedding til reparation – men der var
gået noget galt, så kolossen havde kilet
sig fast. Først forsøgte de at trække den
i vandet, men det måtte opgives. Skibet
bare kilede sig mere fast. Så var der ikke
andet at gøre end at trække den 15 meter
op, hvorefter værftet fik lagt nye skinner.
Herefter kunne søsætningen gennemføres. Opgaven tog to dage og voldte Lars
og hans makker Jørgen Jensen, der i dag
kører ST, store hovedbrud - men spændende var det og en helt særlig tilfredsstillelse, at det lykkedes.

Billederne viser en opgave, hvor en forulykket lastvogn skulle transporteres fra
Borås i Sverige til Aarhus. For at transporten kunne komme under broer og ind på
færgen, måtte de skære alle hjulene af
vogntoget. Ikke mindst færgetransporten
gav store udfordringer med højden, så
de måtte lukke luft ud af fjedrene, for at
skaffe de sidste nødvendige 15 centimeter i højden.
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Brandfolk på
skolebænken
I maj var der premiere
på kurset ”Akutbehandling for indsatspersonel”
Det handlede ikke mindst om tværfagligt samarbejde, da en halv snes
fuldtidsbrandfolk fra Falck Kolding var
på skolebænken den 22. maj.
De deltog i et pilotkursus med titlen
”Akutbehandling for indsatspersonel”,
der fandt sted på det præhospitale
træningscenter Life Care One på godset Billeskov på Vestfyn.

Kurset veksler mellem teori og praktik.

14 ∙
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Det nye endagskursus er netop
målrettet til indsatspersonale inden
for brand og redning. Målet er blandt
andet at sætte fokus på korrekt og
hensigtsmæssig basal håndtering
(ABCDE) af traumepatienter med behov for præhospital behandling.
Kurset fokuserer som nævnt også
meget på samarbejdet med ambulancepersonalet, herunder kommunikation og overdragelse af patienten.

Gensidig hjælp
- Hvordan kan brandfolkene forberede overdragelsen bedst muligt, og
hvad vil vi som ambulancefolk gerne
have hjælp til, når vi ankommer? Det
er sådanne spørgsmål, vi sætter fokus

på – og naturligvis også den anden
vej: Hvad ønsker brandfolkene af os?,
forklarer instruktør Christian Holm.
Han er til daglig paramediciner hos
Responce i Middelfart samt d-brandmand og holdleder i hjembyen Brørup.
Også hans medinstruktør Sune Andersen har erfaring både som ambulanceog brandmand (paramediciner og
indsatsleder).
- På samme måde har mange af
brandfolkene i dag en baggrund som
redder, så vi forstår jo godt hinandens
rolle og arbejdsvilkår. Men alligevel er
det værdifuldt for kursisterne at træne
samarbejdet samt at få den nyeste
viden på området, betoner Christian
Holm.

Kan anbefales

Instruktør Christian Holm.

Han håber, at pilotkurset – som
Kompetencefonden havde valgt at
støtte – kan munde ud i flere lignende
kurser for brandfolk, uanset om de er
kommunale eller Falckansatte.
Det kan medvirke til en endnu
mere effektiv behandling af ofre for
trafikuheld, ulykker med videre, hvor
indsatspersonel er først på stedet,
mener Christian Holm.

Blandt deltagerne på pilotkurset var
holdleder Kåre Klidsbjerg Nielsen. Han
har en fortid som ambulanceassistent i
Kolding, men fik alligevel meget med
fra kurset.
- Det var rigtig godt med en opfriskning, eksempelvis en opdatering af
viden om håndtering af større blødninger, siger Kolding-brandmanden.
Kurset gav også et indblik i, hvorfor ambulancefolkene i dag er mere
tilbageholdende med at bede om at
få biler klippet op i forbindelse med
trafikulykker.
- Der var også en avanceret genoplivningsdukke, hvor vi kunne aflæse
kvaliteten af vores hjertelungeredning.
Det viste sig, at flere af os faktisk havde for hurtig en takt, fortæller han.
Brandmanden roser instruktørerne
for at finde et godt niveau, hvor alle fik
udbytte, ambulancebaggrund eller ej.
- Jeg håber, at rigtig mange brandfolk, uanset arbejdsgiver og om de
er fuldtid/deltid, får mulighed for at
gennemgå dette kursus. Jeg kan kun
anbefale det, fastslår Kåre Klidsbjerg
Nielsen.
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Den akutte indsats drøftes efterfølgende
med censorerne og underviserne.

Ulykkerne strømmede
ind til svendeprøven
I uge 17 gennemførte et hold elever på Rescue
Center Denmark deres svendeprøve som ambulanceassistent. Det gik ikke stille for sig
Af Lene Weber Christensen, journalist

- På en skala fra 1 til 10 - hvor mange
smerter vil du så vurdere, at du har?
Reddereleven Nick Retsborg står bøjet
ind over en ældre dame, som er faldet
på trappen.
- Bare rolig, vi hjælper dig, lyder det
opmuntrende fra hans makker, redderelev Malene Clement Skov. Foran hende
er en stor taske fuld af udstyr foldet ud.
Hun trækker smertestillende medicin
op i en sprøjte, informerer Nick om den
præcise mængde og rækker ham sprøjten. Mens Nick lægger et drop i den
16 ∙
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ældre dames hånd, henter Malene en
båre og gør den klar lige uden for den
nærmeste udgang. De to elever holder
hovedet koldt og handler hurtigt.
Denne gang er faldulykken bare en
øvelse, og den ældre dame er i virkeligheden en ung elev. Nick og Malene
er i gang med deres svendeprøve. Det
er nu, de skal vise, at de kan huske alt
det, de har lært igennem de sidste ca.
to et halvt år på redderuddannelsen.
På sidelinjen har de to rutinerede
censorer, Jørgen Friis Pedersen, kvali-

tetschef ved Responce, og Finn Andersen, ambulancebehandler fra Falck i
Ejby, sammen med underviserne Henrik
Jespersen og Kim Nansen Skøtt nøje
observeret hele forløbet omkring elevernes håndtering af den ældre dame.
De ser tilfredse ud og drøfter efterfølgende casen med Nick og Malene.
I løbet af dagen vil eleverne gennemgå fire cases og en kort mundtlig
eksamen, der er individuel. Sammen
med holdkammeraterne Michael Christensen og Kevin Frydkjær, der også
skal til svendeprøve i dag, venter de nu
igen spændt i garageanlægget, hvor
uddannelsesambulancerne holder klar
til udrykning, så snart der kommer en
melding fra underviserne. Det skal gå
så realistisk for sig som muligt.
- Øvelserne handler i høj grad om
teamwork, konstaterer Malene, der
har en bachelor i idræt og en kandi-

datuddannelse i folkesundhedsvidenskab med sig i bagagen. De i alt 25
elever på holdet har vidt forskellige
baggrunde og kommer fra hele landet.
- Jeg kommer fra Brønderslev, fortæller hun, mens de tre holdkammerater svarer Silkeborg, Roskilde og Århus.
Aldersmæssigt spænder eleverne fra
22 til 37 år, og der er kun fire piger
på holdet, hvilket er lidt færre end
normalt. Alle på holdet er elevansat
hos Falck.

Mange kommer ikke ind
- Det er svært at få en voksenlæreplads. I de første par år, du er under
uddannelse og har brug for at blive
sikker på brugen af udstyret, kører du
med i ambulancen som tredje mand,
beretter Kevin, der er uddannet automekaniker og har arbejdet som portør
og kørt med sygetransport, inden han
blev optaget på redderuddannelsen
i Esbjerg, hvilket også er temmeligt
svært på trods af, at der nærmest
ingen ledighed er blandt reddere.
- I Region Sydsjælland var der
omkring 600 ansøgere, ca. 200 blev
indkaldt til en samtale og heraf blev
65 optaget på uddannelsen, fortæller
Michael, inden han bliver afbrudt af et
walkie talkie-opkald: et barn er faldet
i vandet og er bevidstløs. Han springer

sammen med Kevin op i ambulancen
og kører hastigt afsted.
Ude ved ulykkesstedet går de to redderelever hurtigt i gang med at give
hjertemassage i ambulancen. Stemmen
er rolig, men bestemt: ”11, 12, 13, 14,
15 - fuld luft”. Michael får høfligt, men
bestemt, bedt den oprevne og ulykkelige mor om at vente udenfor. ”Alle
væk, der stødes”.
- Nu venter vi på at lægen kommer,
siger de. Øvelsen er slut. ”Moderen”
smiler bag mascaraen, der er rendt
ned ad kinderne, fordi hun levede sig
så meget ind i rollen.
- Er der noget, I ville have lavet om,
spørger en af instruktørerne. Detaljerne omkring håndteringen af den
kritiske situation diskuteres blandt eleverne, censorerne og instruktørerne.
Lidt senere er det instruktørens gamle mor, Else, der er faldet om. Det er
igen Nick og Malene, der samarbejder
- effektivt og med få korte sætninger:
- Hun reagerer ikke på smerte, konstaterer Malene, der nu lytter efter,
om Else trækker vejret. Det gør hun
ikke, og Malene begynder at give hjertemassage. Der skal lægges kræfter
i med begge hænder solidt placeret
oven på hinanden for at trykke en
brystkasse tilstrækkeligt ned. Malene
stopper for rytmetjek. ”God luft, god

Eleverne er generelt godt tilfreds med
skolens udstyr, der bestemt ikke er billigt.
Alene ambulancernes overvågningsmaskine, Lifepak 15, har en værdi af ca.
150.000 kr.

luft”, melder hun med jævne mellemrum. ”Et minut og ti sekunder til
rytmetjek”, melder Nick. Han sveder og
får et ”Ja tak” retur.
- Det så godt ud. Godt samarbejde,
lyder det anderkendende fra censorerne og underviserne, da casen er slut.
Den 22. juni skal endnu et hold elever
fra Rescue Center Denmark igennem en
række svendeprøve-ulykker, inden de
kan kalde sig ambulanceassistenter.

Et godt teamwork er helt essentielt for
ambulanceassistenterne.
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RUS NYHEDSBREV

Hvordan styrker vi den
præhospitale indsats?
Som I også kunne læse om i forrige
nummer af Redderen, er RUS igen på
Folkemødet på Bornholm, mens dette
blad lander i jeres postkasser.
Her holder vi fredag den 15. juni
en debat hos Kommunikationshuset
OPERATE, hvor vi inviterer politikere
og eksperter til debat om, hvordan vi
får en bredt funderet og koordineret
udvikling af det præhospitale område
i hele Danmark på tværs af de fem
regioner. Debatten er den eneste på
Folkemødet, der omhandler ambulancetjenesten.
Ligesom sidste år bliver det journalisten Adam Holm, der skal styre slagets
gang under debatten. Følgende politikere og eksperter vil være at finde i
debatpanelet:
• Ulla Astmann, Regionsrådsformand i
Region Nordjylland
• Heino Knudsen, Regionsrådsformand
i Region Sjælland
• Henrik Gottlieb, formand for Region
Midtjyllands hospitalsudvalg
• Henrik Stig Jørgensen, enhedschef i
Sundhedsstyrelsen
• Jakob Riis, direktør i Falck
• Jakob Kjellberg, professor hos VIVE
• Stefan Fyhn, ambulancebehandler i
Region Syddanmark
Udgangspunktet for debatten tager
udgangspunkt i vores visioner for
fremtidens ambulancetjeneste.
Vi har tidligere sendt notatet ”RUS’
udspil til en styrket præhospital indsats” ud til alle ambulancestationer.
Her kommer vi med ni anbefalinger til,
hvordan vi blandt andet mener, vi bør
styrke ambulancetjenesten.
Debatten på Folkemødet tager
udgangspunkt i de første tre emner i
notatet, som du kan læse her:
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1. Nationalt råd for det
præhospitale område
For at sikre en løbende og innovativ
udvikling i den præhospitale indsats,
bør der nedsættes et nationalt præhospitalt råd, der kan vejlede regioner, politikere og statslige myndigheder på det præhospitale område.
Rådet skal desuden sikre en rød tråd
i forhold til kompetencer, uddannelse,
forskningsprojekter, innovation samt
kvaliteten i ambulancetjenesten på
tværs af regionerne.
Rådet bør bestå af eksperter indenfor ambulancetjenesten, heriblandt
præhospitale læger og aktivt ambulancepersonale.
Rådet bør desuden have mulighed
for – sammen med den relevante
myndighed – at nedsætte specifikke
arbejdsgrupper med udvalgte eksperter indenfor det præhospitale
område.
Ved at nedsætte et officielt, nationalt råd sikrer vi et solidt fundament
for den løbende præhospitale udvikling i Danmark, til gavn for patienterne og sundhedssystemet som helhed.
Resumé: Reddernes Udviklingssekretariat anbefaler, at der nedsættes
et nationalt, præhospitalt råd der
kan være med til at sikre en bredt
funderet og løbende udvikling af det
præhospitale område i Danmark.

2. Et ensartet præhospitalt
behandlingstilbud til alle
borgere
Det præhospitale behandlingstilbud
er forskelligt alt efter, hvilken region,
man befinder sig i. For eksempel
varierer ambulancemandskabets kompetencer og mulighed for at udføre
præhospitalt virke i de fem regioner.
Det betyder, at patienterne får
forskellige behandlingstilbud alt efter,
hvor de befinder sig.

Der kan være demografiske forskelle, der fordrer en forskellighed,
og der skal – som nu – være plads
til pilot- og udviklingsprojekter i de
fem regioner for at sikre udvikling på
området.
Det generelle behandlingstilbud
bør dog koordineres jævnligt ud fra
evidens og forskning på området.
Endvidere bør der i langt højere
grad end i dag tænkes i tværregionale
løsninger som sikrer, at patienterne
har lige adgang til den præhospitale,
sundhedsfaglige behandling.
Resumé: Reddernes Udviklingssekretariat anbefaler, at det præhospitale
behandlingstilbud og ambulancemandskabets kompetencer tilrettelægges således, at patienterne
tilbydes samme behandling uanset tid
og sted.

3. Optimal anvendelse af
præhospitale ressourcer –
kompetenceudvikling med
inspiration fra udlandet
Patienter vil – nu og i fremtiden – ofte
være i flere behandlingsforløb på
tværs af sektorer, hvilket medfører
visse udfordringer i forhold til informationsudveksling, ressourceforbrug
og patientsikkerhed.
Der efterspørges til stadighed løsninger, der kan øge og forbedre det
tværsektorielle samarbejde mellem
den primære og sekundære sundhedssektor.
En bedre synergi mellem de forskellige instanser vil kunne medvirke til
færre ambulancetransporter, færre
ind- og genindlæggelser, og dermed
mindske overbelægning, en hurtigere
udredning og endeligt et mere sammenhængende patientforløb.
En måde at imødekomme ovenstående er at gentænke anvendelsen

af den paramedicinerbemandede
akutbilsfunktion.
På nuværende tidspunkt anvendes
akutbilen generelt som en hurtig
responsenhed.
Men vi kan med fordel begynde at
tænke på akutbilen som en kombination af en hurtig responsenhed
og en ekstra præhospital ressource,
hvilket man allerede gør i eksempelvis USA og Storbritannien.
Eksempelvis kan akutbilen fungere
som en mulig ”visitationsenhed”,
der er koblet sammen med AMKvagtcentralen, og som kan anvendes
til indsats i hjemmet til diagnostik
og behandling i samråd med AMKlægen.
Hvis akutbilen udvikles til i højere
grad at kunne foretage undersøgelser med mere avanceret teknologi,
vil paramedicineren – i samarbejde
med lægelig ekspertise – kunne
bidrage til at forebygge og undgå
indlæggelser. Blandt andet ved at
opstarte relevant behandling, igangsætte behandlingsplaner og afslutte
medicinsk behandling i hjemmet.
Paramedicineren vil desuden
kunne medvirke til anden visitation
end akutmodtagelse, via telemedicinske løsninger i samarbejde med
lægelig ekspertise.
Resumé: Reddernes Udviklingssekretariat anbefaler, at der udarbejdes en langsigtet national strategi
for, hvordan man i fremtiden anvender de præhospitale ressourcer,
herunder paramedicinere og akutbilsfunktionen, mest optimalt.
Der er store samfundsøkonomiske
gevinster at hente, hvis vi lader os
inspirere af andre landes brug af
præhospitale ressourcer og tilpasser kompetenceprofilen til danske
forhold.

Et lille udklip af sidste års Folkemødeaktiviteter, hvor vi bl.a. havde debat hos
Meningsministeriet om ambulanceudbud.
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Notatet med RUS’ visioner for en styrket
præhospital indsats er sendt ud til alle
Falck og Responce ambulancestationer.
Det ligger desuden på RUS’ hjemmeside.

I kan finde RUS’ øvrige anbefalinger til
en styrket præhospital indsats i notatet af samme navn, der som nævnt er
sendt ud til alle stationerne.
Notatet kan desuden hentes på
vores hjemmeside under ”om RUS” >>
”Mål og visioner”.
Ud over ovenstående visioner vil vi i
debatten på Folkemødet også inddrage VIVE-rapporten fra i år om den
præhospitale indsats, og regeringens
eget notat ”Klare mål for akutindsatsen” til at underbygge vores visioner.

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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Følg RL på
nettet og de
sociale medier
Vidste du, at Reddernes Landsklubs hjemmeside har fået en omfattende grafisk
overhaling og markant styrkelse på aktualitet og indhold?

Du kan også sende artikelforslag og få information om fagbladet REDDEREN, og som RLmedlem kan du hente de seneste tre udgaver
af REDDEREN i elektronisk form.

På www.redder.dk kan du finde de nyheder og nyhedsbreve, som RL jævnligt sender ud. Du kan også finde vigtige datoer i
den faglige kalender, søge i databasen, se
hvem der sidder i RL-bestyrelsen og finde
links til samarbejdspartnere. Desuden
arbejder vi på at etablere adgang til et
særligt medlemsområde.

Husk også at følge Reddernes Landsklub på
Facebook, lige som cirka 1200 kolleger og
andre interesserede allerede gør.
OG: Som noget nyt er RL nu også aktiv på
Instagram, hvor gode billeder fra bestyrelsesmedlemmernes arbejde og fotos fra REDDERENS reportageture vil dukke op jævnligt.

Vi ses :)

