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Hermed er årets sidste nr. af REDDEREN på gaden, og denne gang i en
lidt anderledes version, ligesom vi har valgt at medsende en kalender
med næste års aktiviteter på kursusfronten. Når vi nu er ved udgave
nr. 10 i år, er det også blevet tid til at gøre status for mig, her efter mit
første år som redaktør på vores fagblad. Det har været enormt spændende og udfordrende, og jeg glæder mig til at forsætte udviklingen
af bladet i 2019.
Siden sidst, har der været afholdt konference hos Sundhedsstyrelsen
i København, hvor fokus var på de kommende anbefalinger omkring
et mere samlet sundhedsvæsen ved akut tilskadekomst eller sygdom. I
forbindelse med konferencen i København, dukkede ordet ”Responstid” endnu engang op, men denne gang med nogle mere interessante
vinkler og betragtninger. For hvorfor er det konstant, at fokus er rettet
mod netop responstiden, når den jo i virkeligheden ikke er nogen
indikator for det som reelt betyder noget – nemlig hvordan går det
egentlig med de patienter vi behandler. Jeg håber at vi nu bevæger os
ind i en tid, hvor der bliver mindre fokus på de målbare parametre som
betyder mindre, og mere fokus på hvordan vi behandler patienter.
I denne udgave kan du også læse omkring de arbejdsmiljømæssige
udfordringer som der eksisterer i Region Midtjylland. Her er kravet
om en god responstid, netop en direkte årsag til at arbejdsmiljøet for
ambulancefolkene på døgnvagt er under en særlig stor belastning, når
de i løbet af alle døgnets timer sendes rundt i Regionen, for at forsøge
at levere en bedre responstid. Det er min forhåbning at vi via dialog
og synliggørelse af problemstillingen, kan få skabt en forståelse for, at
responstiderne ikke skal sikres på bekostning af reddernes arbejdsmiljø.
Året 2018 går nu på hæld. Der skal lyde en stor tak til alle jer læsere –
og i særdeleshed til alle jer som har givet inputs til artikler, konstruktiv
feedback på bladet, ideer og inspiration til kommende aktiviteter mm.
Stor tak til samarbejdspartnere og annoncører.
Jeg vil til slut, på vegne af os bag REDDEREN,
ønske jer en rigtig glædelig jul.

God fornøjelse med bladet

Stefan Fyhn
Redaktør
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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
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Husk at melde
adresseændring
Husk at melde adresseændring til
”Redderen”, når du flytter, så du
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Udlængsel...
Har du lyst til at gøre
en forskel i udlandet
− så bliv medlem af RAV nu.
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Tænk over
det utænkelige

Jan Heine Lauvring (th) har bistået familien med at få overblik over økonomien.

Brug lidt tid på at undersøge din situation, hvis tragedien rammer.
Sådan lyder opfordringen fra Jan Laugesen, som mistede sin kone
– Holstebro-redder Rikke Laugesen – til kræften
Man havde sjældent set noget lignende
i landsbyen Hogager udenfor Holstebro. Bil efter bil holdt i den langstrakte
hovedgade, så langt øjet rakte.
Flere end 200 var kommet til Hogager
Kirke denne fredag den 2. november –
for at sige et sidste farvel til Holstebroredder Rikke Laugesen, der i en alder af
bare 37 år tabte kampen til kræften.
Blomsterhavet inde i kirken var
ubeskriveligt, og efter ønske fra ambulanceassistenten blev nogle af de
nyere gravsteder på kirkegården også
betænkt med en del af overfloden.
- Det var typisk Rikke, hun tænkte
altid på andre, siger hendes mand, Jan
Laugesen (46), som sammen med bør4 ∙
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nene Anne på 10 og Nikolaj på syv står
tilbage med sorgen og et kæmpe savn.

opbakning, der er strømmet familien i
møde fra alle sider.

Giver erfaringer videre

Tragisk sort uheld

Jan Laugesen, som selv er tidligere
redder, har inviteret Reddernes Landsklubs pensions- og forsikringskonsulent Jan Heine Lauvring samt REDDEREN til hjemmet i Hogager.
Han har på den tragiske baggrund
gjort sig nogle erfaringer og overvejelser omkring det at forberede det værst
tænkelige. Tanker, som måske kan
komme andre til gode, og som han
gerne vil dele ud af.
Desuden vil han gerne sige en
dybfølt tak for den enorme støtte og

I første omgang blev Rikke Laugesen
ramt af lymfeknudekræft. Det var naturligvis et chok for familien, men det
var en relativt mild variant med gode
muligheder for behandling.
- Hun sagde selv, at det skal nok gå
– det slog hende ikke ud, fortæller Jan
Laugesen, som er HSE Senior Specialist
hos Siemens Gamesa i Vejle.
I uge 28 skulle han afsted med Team
Rynkeby på cykel til Paris, men han
meldte afbud, fordi hustruen fik det
tiltagende dårligt.

Årsagen var, at hun var ramt af en
anden og langt mere alvorlig cancerform, nemlig kræft i mavesækken. Ifølge lægerne er der ikke sammenhæng
mellem de to diagnoser – det kan kun
forklares med tragisk sort uheld.
På Kommunehospitalet i Aarhus blev
parret præsenteret for den barske
dom: At Rikke sandsynligvis blot havde
omkring et år til halvandet at leve i.

Få mest ud af den sidste tid
- Det var hårdt. Senere havde vi nogle
dage, hvor vi krammede, græd; hvor
følelserne fik frit spil. Men på et
tidspunkt i sommerferien kom vi til en
anden fase: ”Ja, vi er ulykkelige over
situationen, men hvordan kan vi som
familie få mest mulig værdi ud af den
sidste tid?”, lyder det fra Jan Laugesen.
Parret lagde en plan for alt det, der
skulle forberedes og tages stilling til,
og de besluttede at være helt åbne
omkring deres situation.
De fik lavet testamente og læste
vejledningerne fra Kræftens Bekæmpelse. De fik truffet aftaler med en
bedemand (en tidligere kollega) om
kiste og urne (begge dele i pileflet) om
blomster, dødsannonce etc.
Desuden kontaktede de RL’s Jan
Heine Lauvring – som de begge havde
arbejdet sammen med på station
Holstebro – for at få sparring omkring
deres økonomi og forsikringer.

Det centrale spørgsmål var blandt
andet, om Jan og børnene kunne blive
boende i landejendommen kun på hans
indtægt.

Gode råd om forsikring etc.
For Jan Heine Lauvring var det en følelsesladet opgave.
- Rikke var en fantastisk kollega.
Jeg drillede hende ofte lidt og sagde
”Hvad så Fonseca, hvordan bliver vejret
i dag?” eller noget i den stil, fordi jeg
synes, hun lignede vejrværten Anja
Fonseca, husker en meget berørt Jan
Heine Lauvring.
Han hjalp parret igennem deres
sonderinger omkring diverse livsforsikringer, kritisk sygdom-ordninger med
videre. Han rådede også Rikke Laugesen til at forblive på sygedagpenge og
ikke søge førtidspension, selv om det
måske kunne være en mulighed – fordi
det lige i deres tilfælde faktisk ville
stille dem dårligere økonomisk.

Kunne blive boende
RL-konsulenten vurderede, at familien
godt kunne klare sig på én indtægt og
med Rikkes arbejdsmæssige livsforsikringer med mere, og samme resultat nåede
de i banken, beretter Jan Laugesen:
- Det var lidt hårdt for dem at sidde
overfor Rikke og mig og skulle tage
stilling til hendes fremtidige bortgang.
Rikke og jeg havde jo haft vores ture

Rikke Laugesen fotograferet med børnene, da de var mindre.

og var følelsesmæssigt nogle uger
”foran” dem i banken, bemærker Jan
Laugesen med et stille smil.
Men resultatet var, at budgettet
godt kunne bære igennem med Jans
indkomst alene, blandt andet fordi det
indebar nogle tilskud som eneforsørger.

Ro i sindet
- Det gav Rikke en stor ro i sindet,
at hun vidste, børnene og jeg kunne
klare os – og generelt at der var styr
på det hele, når dagen oprandt, siger
Jan Laugesen.
Det gjorde den ulykkeligvis alt for
hurtigt. Rikke Laugesen responderede
ellers imponerende godt på den palliative behandling, og hun var eksempelvis i stand til at være i Legoland med
familien en hel dag.

Det er tydeligt, at rigtig mange blev dybt
berørt af Rikke Laugesens bortgang.

Nr.10 › December ‹ 2018

∙ 5

Overvældende støtte

Men blot nogle dage senere stødte
der komplikationer til hendes tilstand,
og den 29. oktober måtte den tidligere
soldat opgive sin fight.

Det gik desværre stærkt, da der stødte
komplikationer til Rikkes sygdom. Blot
en uge før hun døde var familien i Legoland (billedet).

Også fra Falck har opbakningen været
massiv. Ledelsen har ifølge Jan Laugesen håndteret hele situationen med
stor empati og hjælpsomhed.
Kollegerne har også hele vejen igennem været der for Rikke og familien.
De har besøgt hende, inviteret i biografen, ud at spise, skrevet og ringet til
det sidste.
Ved bisættelsen dækkede nabostationen vagten af, så kolleger kunne møde
massivt op fra station Holstebro.
- Korpsånden lever i den grad stadig.
Det er så overvældende, hvad vi har
fået af blomster, hilsner, breve, beskeder på de sociale medier etc. Personaleforeningen sendte en hilsen, og der er
blevet samlet ind til børnene og mig.
- Jeg er dybt taknemmelig og vil
gerne sige en kæmpe tak til hver og
én, lyder det fra Jan Laugesen.

Kunne være nærværende
Da Rikke døde, var det et lille lys i det
massive mørke, at Jan Laugesen ”bare”
kunne aktivere alle de aftaler, parret
havde truffet på forhånd.
- Jeg kunne være der 100 procent for
børnene, og jeg kunne være nærværende i sorgen og afskeden, fordi al praktikken var på plads, konstaterer han.
Netop dette er hans pointe: Brug
noget tid på at drøfte med ægtefællen/
partneren, hvad der skal ske, hvis det
utænkelige sker. Samt undersøge, hvordan økonomien med videre hænger
sammen.
I dette tilfælde VAR der tid til det,
men hvis et hjertestop eller en trafikulykke river partneren bort, så står man
tilbage med en masse spørgsmål, beslutninger og problemer – OVEN i sorgen.

Hvad kan man gøre:
Jan Laugesen og Jan Heine Lauvring opfordrer til,
at man sætter tid af til at overveje alle eller nogle af
disse punkter. Det er hverken sjovt eller opløftende,
men hvis ulykken rammer, kan det være en kæmpe
håndsrækning midt i kaos for den/de efterladte
• Få et overblik på pensionsinfo.dk over udbetalinger og dækninger ved
sygdom og død. Husk at se BEGGE partneres situation – der vil ofte være
forskel på, hvordan den ene og den anden er stillet, hvis det værste sker,
og det kan man så overveje at justere på
• Riv ud og gem ”En redders forsikringer”, som Jan Heine Lauvring udarbejder en gang årligt i REDDEREN. Heri gennemgås forsikringer gennem 3F,
arbejdsmarkedspensionen, overenskomsten og Personaleforeningen
• Evt. opret testamente med ønske til arv etc. – specielt hvis man ikke er gift

Imponerende sikkerhedsnet
I dag prøver familien Laugesen skridt
for skridt at få en normal hverdag
op at stå. Det er svært, men både før
og efter Rikkes bortgang er den lille
familie blevet holdt oppe af et imponerende ”sikkerhedsnet”.
Siemens Gamesa har bakket op med
frihed, hjemmearbejdsdage med videre.
Børnenes skole har iværksat sorgplaner,
og Kræftens Bekæmpelse har hjulpet
med uvurderlig viden og rådgivning.
Venner og familie har været enestående:
- En af Rikkes veninder kom med en
pakkekalender med to gange 24 gaver
til børnene. Det siger næsten det hele,
siger en rørt Jan Laugesen.
6 ∙

Redderen › 41. årgang

• Lav en sidste vilje sammen – enten registreret hos bedemanden eller bare
skrevet ned. Hvad er ønskerne til kremering eller bisættelse, kistevalg/
urne, sange, blomster, mindesten, dødsannonce, mindesammenkomst etc.
• Ved dødsfald lukkes afdødes bankkonti, også fælles konti, så man måske
står uden penge i en længere periode. Derfor kan egne konti, hvor lønnen
går ind eller opsparede midler er placeret, være en god ide
• Hav styr på hinandens dåbsattest og evt. vielsesattest
• Lav en bog med hinandens koder til diverse mailkonti, nettjenester,
smartphone, iCloud, sociale medier etc.
• Hvad skal der ske med profiler på sociale medier som Facebook, Instagram,
Twitter etc? For eksempel på Facebook kan man vælge en såkaldt eftermælekontakt, som enten kan slette din konto eller lave den til en mindeside

Er du vores nye konsulent, der kan sætte
den præhospitale indsats og de ansatte
på redderområdet på dagsordenen?
RUS søger en Sundhedspolitisk specialkonsulent
til Reddernes Udviklingssekretariat (3F)
Reddernes Udviklingssekretariats fond
er stiftet af 3F/CF med henblik på, at
sikre en fremtidssikret udvikling af det
præhospitale område, sygetransportområdet samt brand- og assistanceområderne. Det daglige arbejde består i
høj grad af politisk interessevaretagelse,
samarbejde med aktive medlemmer
fra driften samt projektledelse. Du vil
sammen med bestyrelsen for RUS stå i
spidsen for at sikre, at vores medlemmer indenfor redderfagene bliver set og
hørt på den politiske scene i både Folketinget, regionerne og kommunerne.

Vi tilbyder dig
Hos os træder du ind i en verden af
muligheder, indflydelse og udvikling.
Du får en dagligdag i en dynamisk
afdeling, hvor hver dag bringer nye
udfordringer, udviklingsprojekter og
driftsopgaver. Du vil selvstændigt skulle
gennemføre projekter fra start til slut,
deltage i udviklingsprocesser samt udfylde rollen som mødeleder for vores referencegrupper. Dit overordnede ansvar
vil være udviklingsarbejde og politiske
interessevaretagelse af alle reddernes
arbejdsopgaver, men med meget fokus
på ambulancetjenesten.
Herudover vil en stor del af dit
arbejde bestå af samarbejde og kommunikation med medlemmer, interessenter, samarbejdspartnere og andre
faglige organisationer. Ligeledes vil
du skulle repræsentere RUS/3F i diverse
mødefora og på konferencer, hvorfor
stillingen må forventes at indebære en
del rejseaktivitet.

Dine arbejdsopgaver
• Selvstændig projektledelse, herunder
udfyldelse af rollen som mødeleder
• Påvirkning af relevante beslutningstagere på nationalt, regionalt og
kommunalt plan med henblik på at
sikre en hensigtsmæssig udvikling
• Bidrage til 3Fs høringssvar på redderområdet

• Indhente, analysere og anvende
nyeste viden på redderområdet
• Deltage i relevante fora og netværk
med henblik på at vinde indsigt og
indflydelse gennem de rette kanaler
• Skriftlig formidling af sekretariatets
arbejde i blandt andet fagbladet
”Redderen” og i nyhedsbreve
• Håndtere presse og medier på
redderområdet i samarbejde med
Transportgruppen
• Udarbejdelse skriftligt materiale om
visioner, anbefalinger og forslag til
brug for den politiske interessevaretagelse.

Vi lægger vægt på, at:
Personlige kompetencer
• Du har gode analytiske evner og
strategisk forståelse
• Du har gennemslagskraft og gode
præsentationsevner
• Du kan motivere andre mennesker
og skabe begejstring
• Du er udadvendt, har lyst til at være
i centrum og have en mening om
redderfagene
• Du har gode kommunikations- og
samarbejdsevner
• Du har respekt for andres faglighed
uden at give slip på din egen
• Du trives med selvstændigt arbejde
og er opsøgende af natur.

Faglige kompetencer
• Erfaring med politisk interessevaretagelse
• Kan indsamle og anvende nyeste
viden på redderområdet
• Præhospital baggrund, sundhedsfaglig indsigt er en fordel og interesse
for det præhospitale område
• Erfaren bruger af sociale medier
• Behersker dansk og engelsk i skrift
og tale
• Bruger af Officepakken Excel og Power Point og mestrer at lave præsentationer

Jobbet kræver gode kommunikationsevner, tålmodighed og evnen til at
bevare overblik og ro selv i pressede
situationer.

Løn og ansættelsesforhold
Sekretariatet har til huse hos 3F, Kampmannsgade 4 i København.
Lønnen følger 3F’s lønregulativ, og
den afspejler kravene til dine kompetencer og til jobbet, herunder den
nødvendige fleksibilitet. Arbejdstiden
er 37 timer om ugen i gennemsnit,
men antallet af timer kan variere fra
uge til uge.

Yderligere information
Yderligere oplysninger samt relevante
spørgsmål til ovenstående rettes til
Formand for Reddernes Udviklingssekretariat og Næstformand for 3Fs
Transportgruppe Flemming Overgaard
på telefonnummer: 22 24 15 59
Ansøgning sendes til flemming.
overgaard@3f.dk eller 3F, Att.: Flemming Overgaard, Kampmannsgade 4,
1790 København V.
Yderligere oplysninger om Reddernes Udviklingssekretariat findes på
www.3frus.dk

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist mandag den 7.
januar 2019 Første samtale forventes
afholdt fredag den 18. januar 2019.

3F er Danmarks største
fagforbund med mange
forskellige medlemsgrupper, herunder
redderne. Gennem de sidste 10-20 år
har reddernes arbejde og uddannelse
gennemgået en omfattende udvikling
– en proces, der helt sikket vil fortsætte. 3F ønsker – bl.a. gennem sekretariatets indsats - at bidrage positivt til de
kommende års udvikling.
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Pension og forsikring – kort nyt!

FALCK/RESPONCE.
PENSIONSORDNINGEN

PRODUKT
PENSION

FORSIKRINGER

›

Aldersopsparing

›

Ratepension

›

Livsvarig pension

›

Supplerende førdsp

›

Opsparingssikring, fø

›

Engangsbeløb, førds
›

Nye Valgmuligheder

Regulering aldersopsparing

Hermed skematisk oversigt omkring
vores arbejdsmarkedspension i Pension
Danmark gældende fra 1. januar 2019.
Der er ikke de store ændringer, bortset
fra nye muligheder markeret med
rødt under feltet ”Valgmuligheder” i
skemaet.
Kort fortalt er det nye, at standarddækningen på kr. 72.000 ved supplerende førtidspension, nu kan tegnes
helt op til kr. 144.000. Altså det dobbelte, hvilket for mange uden andre
forsikringsmæssige dækninger, måske
vil være hensigtsmæssigt?
Tilsvarende kan engangsbeløbet der
udbetales i tilfælde af en offentlig
førtidspension, hæves fra nuværende
standardbeløb på kr. 100.000 og
op til kr. 200.000. Altså ligeledes en
fordobling i forhold til standardbeløbet. Dette har bl.a. en økonomisk
betydning i et evt. ressourceforløb i
forbindelse med fx sygdom og dermed
måske et erhvervsevnetab i en længere
periode – 12 mdr. og derover. Et forløb
der som udgangspunkt, kan være på
en ydelse svarende til kontanthjælp.
Her vil halvdelen af valgte beløb i
givet fald kunne udbetales efter de
12. mdr.. Beløbet er en såkaldt sumudbetaling, hvorfor det ikke modregnes
i ressourceydelsen. Dette i modsætning til evt. øvrige forsikringsmæssige
dækninger med løbende udbetaling,
hvor man overgår fra sygedagpenge til
ovennævnte – måske længerevarende
ressourceforløb!
Endelig er der nu mulighed for at
hæve udbetalingen i tilfælde af dødsfald fra standardbeløbet kr. 500.000 op
til 1.250.000 som det fremgår. Tidligere
var valgmuligheden begrænset til max.
kr. 1.000.000 kr.

Beløbene for 2019 er hævet marginalt
fra 2018. Grænsen for samlet indbetaling for alle er nu kr. 5.200 og fra
indkomståret 5 år før det år folkepensionsalderen nås kr. 46.000. I 2018 var
de tilsvarende beløb henholdsvis kr.
5.100 og kr. 46.000.

8 ∙
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Den midlertidige TAE
(tab af erhvervsevne) dækning i PensionDanmark/FG
Obs! Gælder kun ansatte i
Falck A/S!

Engangsbeløb, re

›

Opsparingssikring, ﬂe

›

Engangsbeløb, visse k

›

Udbetaling, dødsfald

SUNDHEDSORDNING

Falck: Arbejdsgi
Responce: Betales af det samlede pensio

RÅDGIVNING

• Mindst 2/3 tab af indtægt pga. midlertidigt erhvervsevnetab. Dækningen kan vælges op/ned. Standarddækning kr. 72.000 årligt.

Sluttelig vil jeg blot benytte anledningen til at ønske jer alle en Glædelig Jul
og et godt Nytår – forhåbentligt uden
skader og alvorlig sygdom, men måske
alligevel med et ”årligt” check af jeres
Pension- og Forsikringsdækning på
www.Pensionsinfo.dk

• TAE ydelsen udbetales efter 3 mdr.
karens. Ved aflønning af Falck i ydelsesperioden, modtager arbejdsgiver
pt. ydelsen

Med venlig hilsen
Jan H. Lauvring
3F/RL konsulent
Pension og Forsikring

• Ydelsen udbetales maksimalt i 18
måneder og kun så længe sygedagpengeberettiget. Ved overgang
til evt. ressourceforløb bortfalder
den midlertidige ydelse grundet de
offentlige modregningsregler på
området!
• Den valgte forsikringsdækning og
adm. omkostningerne hos FG (Forenede Gruppeliv) betales via pensionsbidraget.

v/Jan Heine Lauvring
STANDARDDÆKNING

VALGMULIGHEDER

›

År l pension: >5: 5.100
5.200 kr. <5: 46.000
48.000 kr. eer skat

Kan fravælges

›

50 pct. eller mindre (af restbidrag l opsparing)

Op l 30 år

›

50 pct. eller mere (af restbidrag l opsparing)

10 års pensionssikring

pension

›

72.000 kr.

18.000-108.000 kr.
36.000-144.000

ørdspension

›

Hiddig opsparing

-

›

100.000 kr.

50.000,eller
150.000
ellerkr.
200.000 kr.
50.000
150.000

spension

essourceforløb

›

50 pct. af engangsbeløb ved førdspension

Udvidede
muligheder i
2019

50 pct. af valgt engangsbeløb ved førdspension

eksjob

›

Hiddig opsparing med arbejdsgivers indbetaling

-

kriske sygdomme

›

100.000 kr.

50.000 eller 150.000 kr.

›

Hele opsparingen, dog mindst 500.000 kr.

Mindst
0, 250.000,
0, 250.000,
750.000,
750.000
1.000.000
ellereller
1.000.000
1.250.000
kr. kr.

›

PensionDanmark Sundhedsordning giver fri adgang l forebyggende tværfaglig behandling,
sundhedsrådgivning og hurg diagnose.

›

Medlemsrådgivningen er åben på telefonen alle hverdage kl. 8-21 − og på pension.dk døgnet rundt.
Medlemmer kan abonnere på rådgivningsmails med personligt målreede budskaber og rådgivning.

d

iverbetalt
onsbidrag

Farvel og tak
for denne gang
Jeg stopper i RUS per 30/11 2018, da
jeg drager på nye eventyr som specialkonsulent i Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Falck.
Det har været knap fire lærerige,
udfordrende og fantastiske år med
spændende projekter og ikke mindst
et rigtigt godt samarbejde med ambulancepersonale, interessenter, politikere og beslutningstagere.
Jeg går med en enorm taknemmelighed til alle ambulancefolk, kolleger og
samarbejdspartnere, som har gjort min
RUS-rejse helt enestående og udviklende.
Tak for sparring, knofedt, en ustoppelig passion for ambulancefaget og
ikke mindst mange gode stunder.
Knæk og bræk med den fortsatte
udvikling,
Mange hilsner Maja

Maja Broløs (th) var blandt andet med til at arrangere DEMC 8 i Aarhus i oktober.
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Tegning: Anders Klinge

Basekørsel i Midt

Baserne i Midt
Region Midtjyllands 66 ambulancer holder til på 36 ambulancestationer
Desuden er der en række såkaldte
fremskudte baser – nogle med overnatningsmulighed og nogle, hvor beredskabet kun må holde max to timer
ad gangen
Senest er der oprettet sovebaser i Ry,
Vinderup og Ryomgård.
Region Midtjylland bruger baserne
flittigt med henblik på at nedbringe
ventetiden i områder med udfordringer på responstiden. Men mange
midtjyske ambulancereddere oplever,
at den evige kørsel mellem baser har
passeret smertegrænsen, og at det
presser arbejdsmiljøet og arbejdsglæden hårdt – særligt når det sker om
natten og på døgnvagten, som jo er en
beredskabsvagt.
På de kommende temasider sætter
REDDEREN fokus på fænomenet, som
kun eller næsten kun findes i Region
Midtjylland.
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”Regionen har også
et ansvar for trivslen”
Basekørsel udfordrer
arbejdsmiljøet og er
et symptom på for få
beredskaber, mener
de på Djursland

Erik Jørgensen, tillidsmand i Grenaa,
oplever mange problemer omkring basekørsel, ikke mindst efter oprettelsen
af sovebasen i Ryomgård.
Den ene Grenaabil holder så ofte i
Ryomgård, at Grenaa – en ganske stor
by med industri og havn – reelt er beskåret med et beredskab, mener han.
I dagens løb bliver der flittigt byttet og dækket af mellem Grenaa og
Ryomgård, med afstikkere til baserne i
Tirstrup, Rønde, Ebeltoft og Ørsted.

Men værre er det ifølge tillidsmanden, når man vækkes om natten med
normalt udkald, og haster ned til bilen
for at overholde mobiliseringstiden
og styrke responstiderne – blot for
at erfare, at turen ”bare” går til en
anden base. Uden nogen oplysning
om hvorfor, og uden nogen formodet
tidshorisont.
- Ofte ved vi ikke, om det kan svare
sig at lægge sig, da vi bliver endnu
mere stresset, hvis vi bliver kaldt hjem
lige efter at være faldet i søvn, fortæller Erik Jørgensen.

En selvfølge at tage hensyn
Det er fint med en ”kickstart”, hvis det
handler om at komme syge og nødstedte til undsætning, men til basebyt hører
det ingen steder hjemme på en 24
timers beredskabsvagt, eller i øvrigt på
nogen vagtform, mener tillidsmanden.
Han vurderer, at maksimal hensyntagen til beredskabets helbred og søvn

burde være en selvfølge, og at opkald
på håndterminalen med bl.a. information om forventet tidshorisont kunne
hjælpe meget.
Erik Jørgensen tilføjer, at klokken
06.00-beredskabet ofte er i Ryomgård
for natten. De vækkes typisk klokken 05.00 for at køre til hjembasen i
Grenaa, hvor de kan sidde og vente
på afløsning en halv time. Men valgte
AMK i stedet 08.00-beredskabet, så
kunne DE trille hjem ved syvtiden – det
ville give to timers længere nattesøvn
og betydeligt bedre arbejdsmiljø,
påpeger han.

Ikke i orden
- Vi må heller ikke glemme problematikken om, at det er en beredskabsvagt, hvor vi ikke får betaling for
hele døgnet. Dermed må vi også have
mulighed for at foretage os noget privat, som for eksempel at benytte egen
pc eller læse i bøger, for læring eller

>>>

Halløj i køkkenet
Det er ikke kun søvnen, som AMK
nogle gange mangler fingerspitzgefühl omkring i deres basebytte-disponeringer, mener Grenaa-tillidsmand
Erik Jørgensen.
- Der er også en problematik omkring aftensmad. Hvis man er i gang
med at lave sin varme mad i Ryomgård
og får afbrudt pausen for at køre til
Grenaa base, så må man efterlade maden, velvidende at man ikke ser den
mere. Så må vi ud i byen og købe ny
mad, for derefter at begynde forfra.
- Det næste beredskab som kommer til Ryomgård kan så starte med
at vaske op, rydde gryder, pander og
diverse efterladenskaber væk, før de
kan sætte sig til hvile, eller evt. selv at
begynde at kokkerere, fortæller han.

Farvel til aftensmaden
Tom Svane Livoni fra Randers fortæller
om en lignende oplevelse.
- Vi skulle overføre en patient til
Skejby, og herfra blev vi sendt på base
i Langå. Så var det tid til aftensmad,
som vi medbringer i køleboksen for
at vi kan være fleksible omkring vores
spisepauser… Men efter cirka 10 minutter bliver vi kaldt ud på en kørsel 1,
så vi måtte efterlade vores mad, som vi
var ved at tilberede i køkkenet. Turen
slutter på Randers Sygehus en time senere – alt OK, lyder det fra Tom Livoni.
Knap så OK var han med den efterfølgende melding fra AMK, for de
bliver sendt på base i Randers.
- Jeg ringer til AMK og spørger pænt
og ordentligt, om vi ikke skulle til

Langå igen, da vi var ved at spise derude
og vores mad er derude. Svaret var nej,
der var sendt en anden bil derud, og
de ville ikke bruge tid på at bytte de to
biler rundt, siger Tom Livoni, som var
temmelig skuffet over den beslutning.

Fleksibilitet
I Ringkøbing mener de, at lidt fleksibilitet fra AMK kunne give større ro omkring døgnbilens aften-/spisepause mellem klokken 18.30 og 19. Vagtskiftet på
den effektive bil er nemlig klokken 18,
og det nye hold sendes typisk på base
inden for 5 til 25 minutter, hvorefter
døgnbilen er først i rækken til udkald.
Så døgnfolkene skal enten spise noget
tidligere end den ”officielle” pause eller risikere at blive afbrudt.
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fornøjelse. Det har vi ikke mulighed
for, når vi bliver sendt på base, da vi
ikke kan fragte pc’ere og bøger med i
ambulancerne, siger Erik Jørgensen.
Han mener, at regionen tilsidesætter
arbejdsmiljø, fralægger sig ansvaret
for beredskabernes trivsel og afviser
kollegerne ønske om dialog.
- Det er ikke i orden. Regionen burde
være ”vejviser for god medarbejderpleje” inden for det præhospitale arbejde,
mener tillidsmanden. Han anbefaler, at
regionen tilkøber et fast beredskab til
Ryomgård, eller at de to DV12 beredskaber i Grenå laves om til tre DV8
døgnberedskaber i Grenaa, og så lade
det ene primært passe Ryomgård.

to beredskaber. I dag er det kun på
stationen i Grenaa, der stadig er to
beredskaber - på resten af stationerne
er der kun ét beredskab. Dette indebærer, at man hele tiden forskyder beredskaberne, for at dække områderne,
påpeger Jørn Høj.

Ulfborg
Karup
Langå
Videbæk
Ryomgård
Vinderup
Ry

Der er fremskudte baser
med max to timers ophold i:
Thyborøn
Balling
Fjellerup
Hadsten
Havndal
Sdr. Felding
Aulum
Juelsminde
Gjesing

Skyldes nedskæringer
Hvis man spørger Jørn Høj, tillidsmand
i Hornslet, så stammer problemerne
med basekørsel grundlæggende fra, at
man simpelthen har spændt buen for
hårdt i antallet af ambulanceberedskaber, i al fald på Djursland.
- For Djurslands vedkommende blev
der fra 2009 skåret kraftigt ned i antallet af ambulancer. På både station
Grenaa, Ebeltoft, Kolind, Rønde og
Hornslet var der tidligere placeret

Region Midt har fremskudte sovebaser i:

Jørn Høj, tillidsmand i Hornslet.

Kilde: Region Midtjylland

”Min hjemstation er nogle
gange den, jeg ser mindst”
Arbejdsmiljø- og
fællestillidsrepræsentanter er langt fra
begejstrede for de
hyppige basekørsler
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Jonas Jensen er arbejdsmiljørepræsentant hos Responce i Skanderborg,
og netop arbejdsmiljøet har taget en
uheldig drejning med de markant flere
baseture, oplever han. Særligt efter
åbningen af sovebasen i Ry.
- AMK mener efterhånden, det er
helt farligt at have to biler holdende
i Skanderborg samtidig – så er det
bedre at sende den ene til Ry. Men
det splitter stationen ad. Skanderborg
var en god station med et godt socialt
liv - de to beredskaber kunne lave mad
sammen, hvis der ikke var travlt, og
man kunne gå og holde lidt øje med
hinanden; vende indsatser og tale om
løst og fast.

- På min kontrakt er jeg ansat til at
møde ind på station Skanderborg, men
på nogle vagter er det den station,
jeg ser allermindst. Man hviler bedst
på den station, hvor man hører til, og
der er også de personlige ting, vi skal
bruge i vores fritid i løbet af vagten,
så som pc etc. Vi har jo også selv købt
nogle velfærdsting, som gør det rarere
at være der. På regionsbaserne er der
kun det, der kontraktmæssigt skal
være, og man føler ikke et tilhørsforhold, påpeger Jonas Jensen.

Ingen dialog med AMK
At sove på base er ikke så slemt, synes
arbejdsmiljørepræsentanten, men

afbrudt søvn på grund af baseforskydninger er et reelt problem for ham og
kollegerne.
Det er ikke ualmindeligt, at man
vækkes klokken et om natten for at
trille de 10-15 minutter ud til Ry. Man
kan også få en ”kom hjem” klokken
seks, selv om vagtskifte er klokken 8.
Hvorfor vides ikke, for udkaldene
sker uden dialog med vagtcentralen.
Skal man dække af for andre stationer
om natten, er der heller ingen information om, hvad baggrunden er eller
hvor længe det kan forventes at vare,
pointerer Jonas Jensen.

Influenza-lignende tilstand
- Hvis du for eksempel dækker af i
Odder, så ved du kun, at du nok ikke
kommer til at ligge der resten af natten. Så man sidder måske og blunder
i en stol, for det er hårdere at rede op
og lægge sig, og så blive vækket måske en time senere. Men vi skal jo være
skarpe, når det er alvor; efter sådan et
døgn går man hjem i en influenza-lignende tilstand, lyder det fra Responceredderen.
Han anerkender, at der kan være
god fornuft i at sprede et område, og
han og kollegerne vil naturligvis gøre
alt for at hjælpe borgerne døgnet
rundt. Men eksempelvis fra Ry er stort
set alle opgaver en ”kom hjem” eller
en indsats i Skanderborg, oplever han.
- Men det kan jo være, jeg tager
fejl, og at den gør en stor forskel. Det
kunne være interessant at se tallene,
siger Jonas Jensen.
Han tilføjer som et kuriosum, at man
under Skanderborg festival flere dage
valgte at sende den ene Skanderborgbil til Ry - til trods for befolkningstallet
under festivalen var steget med mange
tusinde. Og det var først hen over middag, at der mødte en ekstra bil ind,
fortæller han.

det også godt, hvis det sker på bekostning af de folk, der sidder i ambulancerne, spøger han.
Han peger på det tankevækkende i,
at Region Midt og Syd er relativt sammenlignelige, men at basekørsel ikke
praktiseres i Syd, selv om kontrakten
faktisk rummer muligheden.
Han undrer sig også over, at AMK
anvender basekørslen ret forskelligt,
alt efter vagthavende.
- Men hvis man undersøger det
grundigt og konkluderer, at basekørsel ER en fantastisk løsning, så bør
regionen også købe de beredskaber,
der passer til det, mener fællestillidsrepræsentanten.
Han minder om, at døgnvagten er
en beredskabsvagt, og cirka 30 procent
af den tid, man er på døgnvagt, er
reelt ikke lønnet.
- Jeg synes, det er et problem, at
man drifter døgnberedskaber ved at
vække folk og lade dem køre rundt
og dække huller. Så må man hellere
tilkøbe beredskaber eller konvertere
nogle til effektive beredskaber, slår
han fast.
Ambulancereddere skal ifølge Blæsild redde mennesker, ikke rede seng.
- Min opfattelse er, at vores primære
opgave er at være friske på alle tider
af døgnet til at køre ud og redde mennesker, der er blevet syge eller kommet til skade, betoner han.

Det har taget overhånd
Jeppe Blæsild, fællestillidsrepræsentant i Responce Region Midt, savner
også håndfaste fakta på, at basekørslerne er den optimale løsning.
- Hvis der opstår et område, hvor
der måske er 40 minutter til nærmeste
bil, så giver det naturligvis mening at
flytte en ambulance derover. Men jeg
synes, det har taget overhånd. Det er
godt at sænke responstiderne, men er

Jeppe Blæsild, fællestillidsrepræsentant
Responce Region Midt.

Ejnar Nielsen, fællestillidsrepræsentant
Falck Region Midt.

Svært at se gevinsten
Ejnar Nielsen, fællestillidsmand hos
Falck i Region Midt, har svært ved at se
gevinsten i de mange basekørsler.
- Det er nogle pudsige steder, folk
bliver sendt ud til. Man sender blandt
andet folk ud til Thyborøn på base,
selv om der på denne årstid intet er
at lave. Hvis erfaringen så viste, at der
var behov for der, men det virker mere
som en ”automatisk” handling, mener
Ejnar Nielsen.
Han er ked af, at kolleger ikke længere kan sidde sammen på en station,
og at de ikke kan nå praktiske gøremål
på hjemstationen mere.
- De bliver jagtet rundt på baser,
og det er en klar forringelse af deres
arbejdsmiljø. Når jeg sidder på kontoret her i Struer, så kan der i dagens løb
være tre, fire eller fem forskellige biler
på base her, som kommer forskellige
steder fra. Og når Struer-bilen kommer
hjem, så bliver de måske jagtet videre
på base i Lemvig eller Vinderup. Man
bliver lidt opgivende, lyder det fra
Ejnar Nielsen, som dog ikke desto mindre arbejder hårdt på at få begrænset
problemet.
Han oplyser, at han er i god dialog
med de politikere, som har ansvaret
for ambulancedriften i regionen, og
han forventer, at den gode dialog
forplanter sig ned i systemet til de,
som sidder og laver denne til tider
tvivlsomme disponering.
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Kollegabånd er forsvundet
- Når man taler med redderne i Ringkøbing, Lemvig og Tarm, fortæller
alle, at de har en følelse af at de altid
holder på en base et eller andet sted.
Sådan siger Dennis Schmidt, tillidsmand i Ringkøbing.
- Det gode kollegabånd er igennem
de sidste år helt forsvundet. Det kan
give en negativ effekt i de tilfælde,
hvor en kollega er psykisk belastet af
en tur eller noget på hjemmefronten.
Det kan være svært at fange de signaler, hvis man kun sidder med sin egen
makker og aldrig møder de andre, og
har snakken omkring køkkenbordet,
konstaterer tillidsmanden.

Han peger også på de praktiske
problemer med at have en taske med
personlige ting som skiftetøj, toilettaske etc. med i ambulancen – der er
hverken plads til tasker eller mulighed
for at spænde dem fast.

Giver ikke altid mening
- Disponeringen af, hvem der skal på
base hvor, giver heller ikke altid mening, mener han.
For eksempel vil AMK altid sende 15
timers bilen til Ulfborg, hvor der ikke
bor så mange, og så lade 12 timers
bilen blive i Ringkøbing hvor der er
mange flere mennesker.

- Der er også tit en følelse af, at man
bruger unødig brændstof for bare at
køre rundt. Nogle dage kan man nemt
komme på tre-fire baser uden at se
nogen patienter, siger Dennis Schmidt.
Han tilføjer, at selv om der er to beredskaber i Ringkøbing, så er det rette tal
nærmere ét på grund af basekørsler.
Det samme er billedet i Tarm og Lemvig, mener han.

Et par eksempler
fra Ringkøbing:
Tirsdag den 13/11 klokken ca. 07.45 kaldes den effektive bil (15 timer bil med
møde til kl. 06.00) på base i Ulfborg.

3F følger brugen
af døgnvagter
Kan blive et tema
ved de kommende
OK-forhandlinger
Flemming Overgaard, forhandlingssekretær i 3F

Jacob Guldberg, formand i Reddernes
Landsklub.

14 ∙

Redderen › 41. årgang

Flemming Overgaard, 3F’s nye forhandlingssekretær på redderområdet,
har flere gange hørt om problemerne
med basekørsel i Region Midtjylland.
Særligt brugen af døgnvagter i nattetimerne bekymrer ham.
- Døgnvagten skulle gerne være en
beredskabsvagt. Men hvis folk skal
køre rundt og flytte soveplads flere
gange, som jeg hører, det sker, så
har regionen misforstået tanken bag
døgnvagten, mener forhandlingssekretæren.
- Man skal være forsigtig med at
flytte døgnberedskaber rundt til forskellige basestationer om natten, fordi

man skal tænke på døgnvagten som
en helhed – ikke som noget man kan
afbryde, fordi man skal flytte en bil et
antal kilometer, fastslår han.
Han tilføjer, at 3F vil følge den
uhensigtsmæssige brug af døgnvagten tæt og – i samråd med reddere og
tillidsfolk – tage det op ved de kommende overenskomstforhandlinger,
hvis problemet består.

Inddrag reddernes ekspertise
Reddernes Landsklub opfordrer til, at
regionerne inddrager den ekspertise,
der findes iblandt ambulanceredderne,
i udarbejdelsen af deres udbudsmateriale, så eksempelvis arbejdsmiljømæssige problemstillinger kan forebygges i
udbudsmaterialet.
- Vi vil også opfordre til, at regioner,
operatører og ambulancereddere taler
sammen imellem udbuddene og samarbejder om at løse eventuelle problemstillinger. Vi kan komme langt gennem
simpel dialog og fælles forståelse,
påpeger RL-formand Jacob Guldberg.

Døgnbilen har vagtskifte kl. 08.00; her
vælger man fra AMK’s side at gamble
med gå hjem-tiden for de to reddere,
der er på døgnvagt.
Senere den 13/11 sendes den effektive
på en kørsel B i Hvide Sande. På vej
ud til Hvide Sande møder de døgnbilen fra Hvide Sande, som er på vej til
Ringkøbing for at holde på base. Her
vælger AMK ikke at sende den nærmeste disponible bil til en potentielt
kritisk patient. Denne disponering ses
ofte, højst sandsynligt fordi AMK ikke
vil bruge for meget af Hvide Sandes
køretid (8 timers bil).
Det er ikke unormalt at hvis f.eks.
Ringkøbing får en tur i byen, så sendes
den anden bil hjem fra base, for så at
sende et tredje beredskab af sted på
den base, som bilen lige har forladt.
Dette resulterer i, at hvis ét beredskab
får en tur, så rokerer to andre beredskaber base…

Scoop® EXL

Dennis Schmidt, tillidsmand i Ringkøbing.
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Vagtcentralleder Kurt Kongerslev.

”Responstiden
er det vigtigste”
AMK vagtcentralen
i Region Midtjylland
kan ikke genkende alle
de arbejdsmiljømæssige kritikpunkter ved
basekørsel, men indbyder til dialog
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Hvis man spørger Kurt Kongerslev,
vagtcentralleder på AMK vagtcentralen i Region Midtjylland, så er den udbredte brug af den såkaldte basekørsel
en positiv historie.
Trods en stor geografi og tyndt
befolkede områder i blandt andet
Vestjylland og på Djursland, så er
regionens 66 ambulanceberedskaber
med til at sikre gode responstider.
Faktisk de bedste i landet ifølge den
nyeste opgørelse for tredje kvartal,
påpeger han.
- Beredskaberne har hjemme der,
hvor der er den største opgavemængde, eksempelvis Herning og Holstebro
i vest. Men vi har også store områder,
hvor vi ikke er så godt dækket ind
(bl.a. om natten), hvis der kommer

en hastegrad A opgave. Så når der er
mulighed for det, flytter vi mandskabet
ud til Videbæk eller Ulfborg, eller på
Djursland til Ryomgård – for at begrænse risikoen for at have A-opgaver
med for lang fremkørsel, forklarer Kurt
Kongerslev.

Alarmering laves om
Som døgnvagt og ambulancemand er
afbrudt søvn naturligvis et vilkår, man
må leve med. Men vagtcentrallederen
kan ikke genkende kritikpunkterne
med, at reddere berøves søvn ”bare” på
grund af korte baseskift, ”kom hjem”meldinger på ulogiske tidspunkter etc.
Han medgiver dog det uhensigtsmæssige i, at redderne vækkes med
samme alarmering, uanset om der er

tale om en stor trafikulykke eller en
simpel forskydning.
- Det er noget rent teknisk, som vi er
ved at kigge på i vores disponeringssystem. Ved næste opdatering af Logis
forventer vi at lave en differentiering
på lyden, alt efter om det er hastegrad
A/B eller kør på base, oplyser Kurt
Kongerslev.

Velkomne til at kalde op
Der er også frustrationer over, at man
vækkes uden nogen information om
hvorfor, hvordan og forventet tidshorisont på turen. Hvis man for eksempel
skal dække af på en nabostation, så er
det jo væsentligt, om det kan betale sig
at rede op og lægge sig til at sove, eller
om man sendes tilbage en time senere.
- Man får at vide, om man skal køre
på en A-vagtbase, hvor man højst kan
være to timer, eller på en sovebase.
Hvis det er en sovebase, så kan man
have sit ophold der hele natten, og
så er det den base, man kører ud fra,
siger Kurt Kongerslev.
Men der er en oplevelse af mangelfuld
kommunikation?
- Det kan hænge sammen med, at der
tidligere til hvert udkald også var et
håndudkald, altså en besked på håndradioen. Det er der ikke længere, fordi
det i dag sendes ud elektronisk. Men
redderne er altid velkomne til at kalde
op til AMK vagtcentralen, hvis de vil
have information eller spørge ind til,
hvad hensigten er, siger vagtcentrallederen.

Ikke for at lave chikane
Flere reddere har nævnt, at de har
svært ved at se logikken i at rokere
rundt fire-fem gange i rap, ofte uden
at se en eneste patient. De føler sig
som knappenåle, der flyttes rundt på
et kort, uden at meningen er åbenlys.
- Den overordnede mening er lav responstid i Region Midtjylland – til gavn
for borgerne. Vi ligger ikke og flytter
rundt på beredskaberne for at lave
chikane, vi gør det for at dække de
lange responstider af i visse områder,
konstaterer Kurt Kongerslev.
Han mener samtidig ikke, at de
mange kørsler afspejler et behov for
flere beredskaber og/eller at nogle
beredskabstyper bør konverteres fra
døgnvagter til effektive 12-timers
beredskaber. Og han understreger,

at AMK følger de retningslinjer for
basetyper, ophold og kørsler i forhold
til beredskabstype, som er aftalt med
leverandørerne.

Tab af kollegiale bånd
Der peges også på et tab af kollegiale
bånd, fordi man spredes ud på baser.
Et par beredskaber på en større station
kunne tidligere i ledige stunder have
en uformel snak omkring bordet om
oplevelser, indsatser eller andet. Det
gav trivsel og kunne måske også forebygge mental slitage.
- Jeg kan godt se, at hvis man for
eksempel har hjemmebase i Herning,
så vil man måske gerne sidde med
sine kolleger der, og så kan det godt
være lidt irriterende at blive sendt til
Videbæk natten over. Men igen, så
er responstiden det centrale, fastslår
vagtcentralchefen. Han tilføjer, at der
er gjort en indsats for at skabe hyggelige sovebaser, og hvis der er brug for
socialt samvær på en station – eller en
egentlig debriefing – så kan det fint
aftales med operatøren.
- Faktisk vil jeg sige, at redderne har
mulighed for at tale sammen mere
bredt hen over regionen end tidligere. Horsens lander tit i Aarhus eller
Lemvig lander i Herning, og så kan
de holde deres frokost der med andre
beredskaber, lige som man mødes på
sygehuse; Skejby eksempelvis. Der kan
være god sparring i at møde andre
end de vanlige kolleger, mener han.

Kan ikke forudsige alt
Problematikken med, at man kan
ende på en sovebase uden personlige
ting som eksempelvis pc, toiletsager,
skiftetøj etc. har vagtcentrallederen
ikke umiddelbart en løsningsmodel på.
Han anerkender, at man ikke kan køre
rundt med grejet hele tiden i ambulancen, men han mener, det oftest vil
være åbenlyst, hvornår man er på vej
mod sit endelige overnatningssted.
Der kan jo være en kæde af ture, så
man lander på en base uden sit personlige udstyr?
- Jo, og hvis disponenterne havde en
glaskugle og kunne forudsige det, så
ville de meget gerne fortælle det. Men
de har de ikke, og vi kommer ikke til
at kalde op til beredskaberne og sige,
at nu skal I tage jeres personlige ting
med, betoner Kurt Kongerslev.

Forskelle i håndteringen
Reddernes oplevelse er, at der kan
være ret store forskelle på, hvor meget
og hvordan der laves basekørsel, alt
efter hvem der er på vagt i AMK. Det
tyder jo ikke på, at I agerer ud fra
nogle tal og erfaringer, som er analyseret til bunds?
- Hver dag og hver vagt er jo forskellig, men ja, der er nogle, der er bedre
til at bruge baserne end andre. Men
vi har ens retningslinjer, og vi har en
fast erklæring fra ledelsens side om
at bruge de her baser, fordi de giver
bedre responstider, siger vagtcentrallederen.
Basekørsel bruges ikke tilnærmelsesvist så meget i de andre regioner –
hvordan kan det være, at I skiller jer så
meget ud?
- Vi er den største region rent geografisk, vi dækker et kæmpestort område,
og vi dækker nogle områder især ude
vestpå, hvor der kan være langt mellem byerne. Jeg mener også, at Region
Syd i al fald har mulighed for at gøre
noget lignende qua deres kontrakter,
men jeg skal ikke gøre mig klog på,
hvorfor man ikke gør det mere i andre
regioner.

Vigtig dialog
Men når redderne giver udtryk for, at
deres arbejdsmiljø og arbejdsglæde
er under pres, er det så noget, der gør
indtryk?
- Det gør det da, og det er også noget,
vi arbejder med. Faktisk i denne uge
har vi møde mellem nogle reddere og
to disponenter, som har en tværfaglig
dialog hen over bordet, uden at der
er ledelse til stede. De kan udveksle
oplevelser og meninger om, hvad der
rører sig hos redderne og på AMK
vagtcentralen, siger Kurt Kongerslev,
som mener, at man kan komme langt
gennem netop dialog og forståelse for
hinandens arbejdsvilkår.
Han nævner, at disponenter fra tid
til anden er med ude i driften, og hver
dag er der op til flere beredskaber på
besøg på AMK vagtcentralen, hvortil
man i øvrigt også kan blive sendt hen
til frokost.
- Det giver et meget bedre samarbejde. Der er jo mennesker bag, både
ved AMK-skærmene og ude i ambulancerne, slutter Kurt Kongerslev.
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Basekørsel i Midt

Psykolog: Mentale højrisikojob
kræver et godt arbejdsmiljø
Mental trivsel gavner
både reddere og patienter, fastslår krisepsykolog og forfatter
Rikke Høgsted

I alle brancher har medarbejdere
behov for et trygt udgangspunkt, godt
kollegialt samvær og meningsfuldhed
i det, man bliver sat til – og særligt i
psykisk krævende job er det meget
væsentlige faktorer.
Sådan siger krisepsykolog Rikke Høgsted, som har mange års erfaring fra
blandt andet det præhospitale område
og Forsvaret. Hun er også forfatter til
”Grundbog i belastningspsykologi”,
rettet mod fagfolk i mentale højrisikojob.

En tryg hjemmebase
Ifølge de midtjyske reddere er basekørslen årsag til langt mindre tid på
deres hjemstationer.
Uden at tage stilling til ambulancekørslen i Midtjylland slår Rikke Høgsted fast, at en tryg og forudsigelig
ramme er vigtig. Det er ifølge psykologen både små og store ting, der skaber
trygheden: Historien, kollegerne, lydbilledet, gadelysets skær ind, plakater,
personlige effekter med mere.
- Når man har været ude i indsats,
fået nogle indtryk, og er blevet stillet
nogle opgaver, så har man brug for
at returnere til en forudsigelig hjemmebase, så man kan få reorganiseret
sig selv og bearbejde de indtryk, man
har fået – store og små. Særligt hvis de
opgaver man har, er psykisk krævende,
så vil det kunne forstærke det her
i forvejen helt almenmenneskelige
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behov for at have en fast hjemmebase,
mener psykologen.

Kolleger er en
beskyttende faktor
Stunder hvor eksempelvis to beredskaber på en station kan dele et måltid er
blevet meget få, lyder det fra mange
af de midtjyske reddere.
Men kollegaskab er – igen uden
specifikt at adressere Region Midt – en
vigtig faktor for den mentale trivsel,
siger Rikke Høgsted.
- Det er hævet over enhver tvivl,
at når man har et psykisk krævende
arbejde, så er det at have kolleger en
beskyttende faktor. I Forsvaret siger
man, at den mindste enhed er en
gruppe, altså seks til ti mand - i politi
og beredskab er det typisk et makkerpar, altså to mand. En makker er klart
en beskyttende faktor, men makkeren
oplever jo præcis de samme ting, så
de har også som en lille enhed brug
for nogle andre til at støtte dem både
følelsesmæssigt og fagligt. Det kan en
gruppe af kolleger, som man kender
og føler sig fortrolig med, understreger Rikke Høgsted.

Hun tilføjer, at det ikke kun er den
enkelte redder, der taber ved mental
mistrivsel – det gør patienter og borgere også, for ubalance vil typisk manifestere sig i kvaliteten af arbejdet.

Brug for mening
For ambulancefolkene ude på det
midtjyske landkort virker de hyppige
baseskift (også om natten) til tider
ulogiske, i værste fald meningsløse.
- Generelt kan man sige, at meningsfuldhed er meget vigtig i forhold til
arbejdstrivsel og arbejdsmoral. Det er
også en beskyttende faktor i forhold
til psykiske højrisikoopgaver. Når for
eksempel reddere bliver eksponeret
for forfærdelige tragedier, traumer,
social elendighed med videre, så er
oplevelsen af meningsfuldhed med til
at give psykologisk polstring over for
arbejdets potentielle skadelige effekt,
fortæller krisepsykologen.
Men hvis der derudover er for
mange meningsfattige processer i arbejdet, så er det faktisk med til at slide
på brynjen og øge risikoen for mental
slitage, mener hun.

Søvn er vigtig
for indsatsen
Søvnmangel eller afbrydelser i søvnen kan gå ud over
præstationen i skarpe situationer, fastslår ekspert

Manglende søvn eller ofte afbrudt
søvn og så udrykningskørsel med 160
km/t og beslutninger, der omhandler liv eller død – dét er en uheldig
cocktail.
Det fastslår søvnekspert Mikael
Rasmussen.
- Jo flere timer, man er vågen, jo
større er søvnpresset, og dermed nedsættes de motoriske færdigheder, koncentrationen, årvågenheden og hjernens evne til at analysere situationer.
Allerede efter 10-11 timer begynder
ens præstationsniveau at dale, og har
du været vågen i 18 timer, så kan det
sammenlignes med en alkoholpromille
på 0,5, fortæller Mikael Rasmussen.

Så godt som muligt
- Det er naturligvis et vilkår, at brandfolk, ambulancefolk etc. skal kunne
vækkes og gå i aktion med kort varsel.
Men det er vigtigt med hvileperioder,
gode rammer omkring søvnen og helst
en så sammenhængende søvn, som det
er muligt, understreger søvneksperten,
som udtaler sig generelt og ikke tager
stilling til AMK vagtcentralens dispositioner.

Mikael Rasmussen tilføjer, at med
hensyn til langtidseffekter på helbredet, så er reddernes døgnvagt klart
at foretrække frem for ”almindeligt”
skifteholds-/natarbejde, måske flere
nætter i træk. Det skyldes, at der ER
mulighed for søvn på vagten, og ikke
mindst at der er et par fridage til at
”indhente” søvn og restituere.

Groggy og desorienteret
Ofte afbrudt søvn og/eller lange
vågne perioder er uhensigtsmæssigt
og potentielt farligt, hvis man skal
ud i trafikken med udrykning og høj
hastighed, fastslår søvneksperten.
- Hvis en sovende redder får en alarmering i det, der hedder den dybe del
af søvnen (søvn-inerti), så kan vedkommende føle sig groggy og desorienteret, og det kan faktisk vare helt op til
10-15 minutter, før krop og hjerneaktivitet er oppe at køre på et normalt
niveau. Selvfølgelig har de i en vis
grad trænet sig op til det – i deres
erhverv skal de kunne køre lynhurtigt
op i deres nervesystem; sætte sig op
til at løse en opgave. Men det TAGER
tid, når man bliver vækket i den dybe
søvn, siger Mikael Rasmussen.
Han tilføjer, at eksempelvis flyveledere og piloter ikke må vækkes i den
dybe del af søvnen og så gå direkte op
og lave sikkerhedsmæssigt arbejde.
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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 :)

