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Læs i næste nummmer:
De første elevhold på den nye ambulanceuddannelse er i fuld sving.
Vi kigger forbi og hører blandt andet,
hvad den nye ordning indebærer i
forhold til tidligere?
Arkivfoto
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Når du om lidt har læst denne udgave af REDDEREN og havner på bagsiden af bladet, vil du se en reklame for den netop offentliggjorte app fra
Reddernes Landsklub. Uden at være helt sikker, så tror jeg unægtelig, at vi
er den første Landsklub, som nu sender vores helt egen app på gaden. Jeg
vil gerne sende et kæmpe skulderklap afsted til formanden for Landsklubben, Jacob B. Guldberg, for det store arbejde han har lagt i udviklingen
af denne app. Formålet med app’en er, at vi som landsklub kan komme
endnu tættere på vores mange medlemmer, ligesom app’en vil blive et
vigtigt værktøj ved de kommende overenskomstforhandlinger.
Vi lever i en tid, hvor vi hele tiden eksponeres for nyheder, overskrifter, mails mm, og mængden af notifikationer er hver eneste dag på et
ekstremt højt niveau. Derfor forsøger vi også hele tiden at vurdere på,
hvordan vi kommer bedst muligt frem med vores budskaber og holdninger. Kampen om læsernes opmærksomhed på særligt de sociale medier,
kræver skarpe nyheder med overskrifter der fanger – ellers er vi helt automatisk videre til næste nyhed og overskrift. Jeg håber vi med udviklingen
af denne app, vil nå bedre ud til endnu flere.
Fjerde udgave af REDDEREN er nu ude på landkortet. Vores forsikrings- og
pensionskonsulent Jan H. Lauvring har endnu engang begået en helt fantastisk oversigt over vores mange forsikringer og pensionsordninger. Tag
gerne de to sider ud af bladet, og gem dem i skuffen i tilfælde af, at der
en dag er brug for dem. Af og til oplever vi, at sygdom og tilskadekomst
ikke bliver anmeldt alle de rigtige steder, og det er min forhåbning, at
disse oversigter kan være et godt hjælpeværktøj.
Rigtig god læselyst med 4. udgave.
Stefan Fyhn
Redaktør

Udlængsel...
Har du lyst til at gøre
en forskel i udlandet
− så bliv medlem af RAV nu.
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Indvielse af Mariager
Brandstation version 2.0
Efter seks år i midlertidige
lokaler er Falck Mariager
tilbage i top-renoverede
rammer på havnen

Undervejs var der også planer om, at
brandstationen skulle placeres et helt
andet sted – i byens sydvestlige del.
Men den 11. april kunne holdet altså
genindtage de oprindelige og alligevel
helt nye rammer på havnen.

Nem at komme til og fra
Solen kunne ikke kompensere for en
iskold vind ude fra fjorden, da Mariagers ”nye”, totalrenoverede brandstation på Ny Havnevej 5b blev indviet
torsdag eftermiddag den 11. april.
Repræsentanter fra Nordjyllands
Beredskab, Falck, Mariager Kommune
samt naturligvis brandfolkene selv var
mødt talstærkt op for at fejre ibrugtagningen af den flotte station.
Den til lejligheden opstillede pølsevogn skabte lidt læ, mens de forsamlede lyttede til talerne på pladsen foran
stationen.

Fungerende brandstationsleder Gorm
Hjorslev Juul roste i sin tale også placeringen.
- Vi har eksempelvis for nylig været
til en mindre brand på campingpladsen, sagde han med et smil – med
henvisning til, at campingpladsen er
nabo til brandstationen.
Gorm Hjorslev Juul

Stor tålmodighed
Flere talere roste de lokale brandfolk
for deres store tålmodighed. De har
nemlig igennem seks år været noget
rodløse og er kørt ud fra midlertidige
lokationer.
I 2013 flyttede brandfolkene ud af
netop Ny Havnevej 5b, fordi faciliteterne var blevet for nedslidte og utidssvarende.
Først havde de til huse i en lagerbygning og siden i et gammelt renseanlæg
– begge dele også på Ny Havnevej.
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Driftsleder Bjarne Jørgensen fik en snak med tidligere divisionsdirektør i Falck, Diana
Sørensen, som nu er direktør i Nordjyllands Beredskab.

- Nej, det er selvfølgelig ikke kun
derfor. Stationen er nem at komme til,
uanset om man kommer på cykel eller
i bil. Og lige så vigtigt, så er det nemt
at komme herfra igen, konstaterede
Gorm Hjorslev Juul.

Ja-hatten på
- Det er blevet et meget flot resultat,
og vi har gået og smilet de seneste
dage, hvor vi er flyttet ind, fortalte
stationslederen.
Han takkede arkitekten, byggefirmaet, beredskabet, kommunen og Falck
for et godt slutprodukt. Blandt andet
har Falck ifølge lederen haft den store
”ja-hat” på, når han har spurgt om
hjælp, og den flotte nye tanksprøjte vil
fragte mandskabet hurtigt og sikkert
frem, fremgik det.

Værd at investere i
- Men ud fra devisen om, at man ikke
skal sætte sit lys under en skæppe, vil
jeg sige, at Mariagers brandfolk også

Som et af de første steder i landet er brandstationen i Mariager udstyret med Falcks nye
logo. Det samme er den nye tanksprøjte.

er værd at investere i. Her på stationen
er der en helt særlig god stemning, der
er en rigtig god tone og et super godt
kammeratskab – vi yder gerne lidt
ekstra, og vi passer på hinanden.
- Byens borgere kan også være sikre
på, at når vi bliver bippet, så møder
vi op, og vi kører helt frem i forreste
række, altid klar til at yde vores allerbedste, og vi smutter aldrig, før vores
del af opgaven er løst, lød det.

Klar til kvinder
Gorm Hjorslev Juul tilføjede, at den
nye station er fremtidssikret med to
bad og toiletter:
- Så vi er klar til vores første kvindelige brandmand, for det er jo ingen
hemmelighed, at vi har et par pladser,
vi gerne vil have besat, sagde han,
inden deltagerne rykkede ind i varmen
og fik lidt grillpølser og vand at styrke
sig på.

Også den yngste generation var med, da stationen på Ny Havnevej 5b blev indviet.
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Tak til alle jer i ambulancerne,
der tager hånd om Danmark
Kommentar af Paul Vestergaard, Uranusvej 14, Vejle
Patienterne eller de tilskadekomne
ville i rigtig mange tilfælde være
afgået ved døden, inden de nåede at
komme i kontakt med sygehusvæsenet, hvis ikke det var for de dygtige
ambulancefolk.

Det er ikke ambulancefolkene, der
skal klandres. Det er politikere og udelukkende politikere, der skal klandres.
Politikere kassetænker uden at kende
virkeligheden i ambulancepersonalets
arbejde.

Det er nemlig disse utrolig dygtige folk,
der først er på stedet ved sygdom og
ulykker.
Det er dem, der under vanskelige
forhold giver livgivende behandling
på stedet. Ofte på motorvejene, hvor
uagtsomme bilister drøner forbi uden
at tage hensyn til ambulancepersonalet.

Ingen kan forestille sig et arbejde,
hvor man oplever grusomheder i form
af lemlæstede personer eller psykisk
syge patienter, der afhentes af ambulancer, men hvor ambulancefolkene i
flere situationer angribes fysisk af de
syge personer.
Disse ambulancefolk fortjener en
kæmpe hyldest af hele samfundet.

Tak til alle jer i ambulancerne, der
tager hånd om Danmark.

Uden disse helte ville de dygtige læger
og sygeplejersker i mange situationer
slet ikke komme i brug.

Der har været skrevet meget om de
tvistigheder, der har været hos ambulanceselskaberne.

Der skrives metervis af spalter, der omhandler sygehusregioner, supersygehuse, afstande imellem disse og dygtige
læger og sygeplejersker.
Nu må tiden være kommet til at
hylde de mange dygtige, dedikerede
ambulancefolk, behandlere og reddere.
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Indlægget har været bragt i Vejle
Amts Folkeblad og er gengivet med
Paul Vestergaards tilladelse

Studierejse
til Nordatlanten
For nylig blev RL’s Studierejselegat
2019 overrakt til redder Lise Henneberg Kjeldsen, hvis ansøgning en enig
bestyrelse pegede på.
Hendes mål med studierejsen er at
belyse, hvordan lokale beredskaber på
Island, herunder både brand/redning,
assistance og ambulance, fungerer.
Selv om Island og Danmark har et
gammelt og meget nært forhold, så er
der også markante forskelle på kongeriget i syd og øen i Nordatlanten.
Island er to en halv gange større end
Danmark, men kun cirka én procent
af landet kan opdyrkes. Med omkring
340.000 indbyggere er store dele af
østaten tyndt befolket, og de klimatiske, erhvervsmæssige og økonomiske
forhold er også markant anderledes
end herhjemme.
Desuden er Island ikke med i EU.

Der er med andre ord masser af
spændende emner omkring bl.a. faglighed, arbejdsmiljø, praktiske forhold,
faglig organisering med videre at
dykke ned i.
Som vanligt bliver der udarbejdet en
rapport/rejsebeskrivelse, som vi bringer
i REDDEREN.
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Ambulancetjenesten
i Ukraine
En gruppe reddere fra Falck Lemvig var i marts
på studierejse til Ukraine, bl.a. med støtte fra
Fonden til styrkelse af internationalt arbejde.
Kivan Olesen fortæller her om mødet med ambulancetjenesten i hovedstaden Kiev
Af Kivan Olesen
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Et af vores rejsemål i Ukraine var
selvfølgelig at få indblik i deres
præhospitale opgaver og arbejde - se
deres ambulancedrift, daglige arbejde,
uddannelse , udstyr mv. Dette skulle
vise sig at være meget mere besværligt
end først antaget.
Ambulancetjenesten i Ukraine er
både underlagt militær og statslig
kontrol, som er topstyret fra det
ukrainske sundhedsministerium. Inden
vores afrejse havde vi forsøgt flere
gange, via mails igennem de officielle
kanaler, at komme i kontakt med
ambulancetjenesten i Kiev. Vi fik ingen
svar på disse mails.
Vi brugte derfor vores egne kontakter til at komme i kontakt med

redderne. Igennem Redder Af Verden
fik vi kontakt til en læge, som kører
præhospitalt. Han kunne ikke fremvise
en ambulance for os, men han ville
gerne mødes og gå en tur igennem
Kievs gader og fortælle om, hvordan
det præhospitale setup fungerer i Kiev.
Igennem en ukrainsk læge i Danmark
fik vi kontakt med en præhospital
leder, som gerne ville vise os ambulancerne.

Ville ikke mødes
Da vi var ankommet til Kiev, skulle vi
ringe til den præhospitale leder, for
at aftale nærmere omkring hvor vi
skulle mødes. Men da vi kontaktede
ham, kendte han desværre ikke noget

til dette, og var ikke villig til at mødes
med os. Dette var en stor skuffelse for
os, da vi havde glædet os til at mødes
med kollegaerne.
Jaroslaw, den præhospitale læge,
var fra første indtryk meget imødekommende og var åben omkring deres
uddannelse og arbejdsforhold. Vi
startede med en tre timers gåtur, hvor
han fortalte omkring sit job og byens
historie. Han fortalte også, at ambulancetjenesten er underlagt et meget
rigidt system, og ikke er en imødekommende organisation.
Ambulancerne er styret af en vagtcentral, som vi kender det fra Danmark - her sidder meldingsmodtager
som visiterer - Jaroslaw fortalte, at

Fakta
Uddannelsen til ambulancelæge
tager 8 år, med efterfølgende 3 års
tvungen ambulancetjeneste.
Uddannelsen til sygeplejerske
tager 4-5 år.
Løn for en uddannet ambulancelæge i Kiev er ca. 1000 US-dollar
pr. måned.

deres visitationer bærer stærkt præg
af manglende uddannelser og kompetencer.

Officielt 10 minutter
Deres respons i Kiev ligger officielt på
10 min. pr. udkald - men virkeligheden
ser anderledes ud - der kan ofte forekomme store trafikale problematikker ved kørsel til akut syge patienter,
fortæller Jaroslaw.
Der har været flere tiltag omkring
akutbiler og motorcykler, som hurtigt
ville kunne tilbyde borgerne i Kiev
akut førstehjælp - samtlige af disse tiltag er blevet underkendt af sundhedsministeriet. Ligeledes ville det efter
Jaroslaws mening, været håbløst og
alt for optimistisk at tænke på nogensinde at få implementeret akutlægehelikopter i området.
Ambulancerne i Kiev består primært
af Fiat Ducato eller Ford Transit. Deres
indretning er god, og de har moderne
og effektivt udstyr i bilerne, svarende
til det udstyr, vi kender fra Danmark.
Det er tilladt for personalet at bære
pistol, såfremt de er uddannet i dette.
Ambulancerne er bemandet med
læge, sygeplejerske og chauffør.
Vi afsluttede dagen med Jaroslaw,
med en middag på et af de lokale
spisesteder i Kiev, hvor snakken gik
uformelt over bordet.

Kiev
Kiev er hovedstad og den største by i Ukraine. Byen har knap
tre millioner indbyggere og er
dermed den ottende største by
i Europa.
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En redders forsikringer
”Guideline” 2019 for ansatte
i Falck og Responce A/S SIDSTE DEL
Første del af guiden blev bragt i REDDEREN nr 3.
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. Indtil du
går på alderspension vil dine efterladte
(de begunstigede), altid få udbetalt
hele din opsparing. Som supplement
vil du som standard have et skattefrit
mindstebeløb*) på kr. 500.000, men
dækningen kan tilpasses individuelt
mellem kr. 0 og op til 1.250.000 (nyt i
2019) 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 på www.pension.dk
eller app´en ”Din Pension”, 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 (i
dag individuelt), eller op til fem år efter
at indbetalingerne er stoppet.
*) Hvad er et mindstebeløb?
Hvis du for eksempel har et mindstebeløb på kr. 500.000, og efterlader dig
en opsparing på kr. 300.000 efter skat,
har du en forsikring, der fylder op med
kr. 200.000. Så får dine efterladte kr.
500.000 efter skat.
Se i øvrigt muligheder på www.pension.
dk/dinegenpension, hvor du også kan
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tilrette i forhold til de beløbsmæssige
dækninger, du individuelt ønsker.
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
kr. 385.560.
Ægtefælledækning: Ægtefællesummen udbetales, hvis et medlems
ægtefælle/samlever*) dør i forsikringstiden, før udgangen af den måned,
hvor medlemmet fylder 69 år. Forsikringssummen er kr. 242.760. Vær dog
opmærksom på, at Falcks Personaleforening IKKE har registreringer om
ægtefæller/samlevere, så udbetaling
sker ikke automatisk. Man skal i givet
fald derfor selv henvende sig til personaleforeningens kontor i Svendborg
– tlf. 6619 2045.
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 sam-

men 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
til udløbsdato (pt. alder 69 år), 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 112.984 kr.
til og med alder 54. Herefter ”nedtrapning”, således at udbetaling ved fx
alder 60 år er kr. 62.768 og kr. 50.215 fra
alder 61 år til ”individuel” folkepensionsalder. Herefter kr. 9.415 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. 11.299 til kr.
28.246). 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.

Forsikringsdækningerne indeksreguleres hvert år pr. 1. januar og udbetaling
fra gruppelivsdækningen er fritaget
for indkomstskat og statsafgift. Yderligere oplysning i din lokale 3F-afdeling
eller på www.3f.dk
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
PensionDanmark – kollektiv overenskomstmæssig arbejdsmarkedspension
Ordningen er oprettet i PensionDanmark, hvor den også administreres.
Der kan være tale om såvel en midlertidig udbetaling ved ”tab af erhvervsevne”, dvs. længerevarende sygdom
(kun Falckansatte), som en varig
ydelse i forbindelse med tildeling af
offentlig førtidspension.
Midlertidig ydelse (Falckansatte),
træder i kraft ved sygdom/skade, hvor
erhvervsevnen er mistet i en ”kortere”
periode. Den midlertidige ydelse kan
udbetales i op til 18 måneder, ved samtidig udbetaling af syge-/dagpenge.
Dette efter tre måneders karens. I perioden indtil lønstop udbetales beløbet
til arbejdsgiver, hvorefter det overgår
til skadelidte selv. Ved evt. overgang
til ressourceforløb – og dermed den
lovbestemte ressourceydelse – stopper
udbetalingen. Dette bl.a. begrundet i
de lovgivningsmæssige regler omkring
modregning! Præmien til den midlertidige ydelse betales af den enkelte via
pensionsbidraget. Standarddækningen
på kr. 72.000 kan individuelt reguleres
så den følger beløbene for supplerende førtidspension (se varig ydelse).
Dette skal i givet fald ske ved telefonisk henvendelse til Pension Danmark.
Udbetaling sker her hvis sygdom/skade
er indtrådt senest 3 år før den individuelle folkepensionsalder!

lerfirmaet 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.

med opsparingssikring, således at der
fortsat hensættes et beløb pr. måned,
der svarer til indbetalingen før du blev
syg. Som det fremgår i skemaet er den
fastsatte standarddækning kr. 72.000,
men kan også her ændres individuelt
til en udbetaling fra kr. 36.000 og op
til kr. 144.000 (nyt i 2019). Dette så
dækningen også her, kan tilpasses evt.
individuelle behov, herunder evt. privattegnede pensions- og lønsikringsordninger. Således fx nedenstående
ordning i forsikringsselskabet Danica,
som mange ansatte tidligere tegnede
og fortsat indbetaler til.

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.

Engangsbeløb, førtidspension. I forbindelse med tilkendelse af offentlig
Førtidspension, udbetales et nettoengangsbeløb standard kr. 100.000,
som dog individuelt kan ændres til
kr. 50.000, 150.000 eller 200.000 (nyt i
2019).
Engangsbeløb, ressourceforløb. Ved
minimum 12 mdrs. ressourceforløb, vil
der blive udbetalt et engangsbeløb på
50% af det valgte engangsbeløb for
Førtidspension.

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 i
vores arbejdsmarkedspension. Du kan
også her ændre på, hvilken dækning
du ønsker, hvis du kommer på førtidspension og/eller bliver ramt af længerevarende sygdom.
Danica – kollektiv frivillig ”lønsikring”
(såkaldte ”Kaj Friberg ordning”)
Denne frivillige ”lønsikring” er tegnet
individuelt i forsikringsselskabet
Danica, men administreres af mæg-

Med venlig hilsen
Jan Heine Lauvring
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Allan leverer udstyr til
verdens brændpunkter
Paramediciner Allan Pedersen har succes med
sin handelsvirksomhed AP Services A/S
Da 43-årige Allan Pedersen startede
som ambulanceredder hos Falck Lemvig i 2000, havde han ikke drømt om,
at hans arbejdsliv skulle tage den store
drejning, som det har gjort.
Harboøre-drengen havde en baggrund som befalingsmand i Forsvaret, og det er netop de to spor – det
militære og det præhospitale – som
han med succes har kombineret i sin
virksomhed AP Services A/S.
Handelsvirksomheden med base i
Holstebro sælger i dag præhospitalt
udstyr til konflikt- og indsatsområder
i hele verden, og blandt kunderne er
sværvægtere som NATO, EU og FN.

Anderledes skadesmønster
Det hele startede i begyndelsen af
nullerne, da Allan Pedersen ved
siden af redderjobbet uddannede
sanitetsfolk/”Medics”, som skulle
udsendes af Forsvaret. Han var blandt
andet med til at indføre PHTLS-principperne i Forsvaret.
På et tidspunkt var Danmarks engagement på Balkan, blandt andet Kosovo, på vej ned, mens Irak og Afghanistan var de nye fokuspunkter.
- Uddannelsesenheden, som jeg var
en del af, havde en opfattelse af, at
det ville betyde et ændret skadesmønster hos soldaterne. Fra at skulle behandle primært trafikuheld på Balkan,
forventede vi at se flere penetreringsskader i Irak, siger Allan Pedersen.
De begyndte derfor at undersøge,
hvad der egentlig var af udstyr til
blødningskontrol, herunder især tourniquet’er (årepresse).
Israel og USA var længst fremme,
konstaterede de, så de ringede til opfinderen af CAT (Combat Application
Tourniquet) i USA.
- Hensigten var egentlig bare at få
tilsendt et par prøver, så vi kunne teste
udstyret. Men det hele mundede ud
i, at jeg blev tilbudt forhandlingen af
12 ∙
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CAT i hele Europa, fortæller vestjyden
med et smil.

Vendepunkt i 2006
Salget var absolut på det jævne de
første år, tilføjer Allan Pedersen, som i
mellemtiden var blevet supervisor i det
daværende Frederiksborg Amt.
Forsvaret havde en mangeårig skepsis overfor tourniquet’er, så kunderne
var primært udsendte enheder, som
købte udstyret af egen lomme.
Vendepunktet kom i 2006, da Forsvaret bestilte 3000 CAT hos AP Services.
Det stigende antal vejsidebomber (IED,

Improvised Explosive Device) havde
efterhånden tydeliggjort behovet for
at kunne standse blødninger hurtigt
og effektivt.
Samme år rykkede Allan Pedersen
og hans hustru Sisse, som er uddannet sygeplejerske, fra en toværelses
i Brønshøj til en lejet landejendom i
Holstebro.
Her var der plads til at udvikle
firmaet, og med årene kom der også
andre produkter på hylderne i den
vestjyske handelsvirksomhed – forbindinger, båresystemer, AED’er og endda
hele feltklinikker.

Lærte udbudsprocessen
Allan Pedersen påstår ikke, at AP Services hele tiden har fulgt en lige, opadgående linje. Firmaet var tidligere ret
afhængigt af strømninger i Forsvaret

Lille og vågen organisation
Ved at beherske udbudsprocesserne
har AP Services landet kontrakter på
udstyr til indsatser i bl.a. Somalia,
Ukraine, Georgien, Libyen og Syrien.
Cirka 80 procent af omsætningen
stammer i dag fra udlandet, oplyser
Allan Pedersen.
Han lægger vægt på at bevare
firmaet som en lille, smidig organisation. De er tre på kontoret i Nupark i
Holstebro samt en lagermedarbejder,
men der kan hurtigt trækkes på et
netværk af konsulenter og specialister,
når behovet er der.

Gør en forskel for tilskadekomne
Der er ind i mellem nogle hektiske perioder – de to børn har enkelte gange
overnattet i soveposer på kontoret
– men der er også en stor tilfredsstillelse ved at være sin egen boss, fastslår
Allan Pedersen.
- Man kan da godt savne sammenholdet og kammeratskabet på en
ambulance-døgnvagt, men jeg er glad,
hver dag jeg går på arbejde. Jeg får
lov at arbejde med super kompetente
folk i ind- og udland – og så får jeg
et kick af at bibringe noget viden og
nogle produkter, som kan gøre en stor
forskel for dem, der ligger på jorden
og er kommet til skade, understreger
han.

En interaktiv førstehjælpskasse er blandt de spændende nyheder hos AP Services i Holstebro. Handelsvirksomheden barsler også med en ny type patenteret forbinding, som
Allan Pedersen skal præsentere på en stor konference i USA i maj.

og i det politiske niveau, og fra 2009
til 2013 supplerede han aktiviteterne i
AP Services med jobbet som paramediciner hos Responce.
- I 2013 var missionerne i Irak og
Afghanistan ved at ebbe ud, så vi
skulle ligesom genopfinde os selv som
virksomhed, beretter han.
Han sagde farvel til paramedicinerjobbet, og parret besluttede at
bruge hele 2014 på én ting, nemlig at
knække koden til de ret komplicerede
udbudsprocesser hos de store aktører.
- Vores mål var at vinde udbud hos
Forsvaret, EU og FN inden udgangen
af 2014, og det sidste kom i hus den
30. december, griner Allan Pedersen.

Arkivfoto
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RUS

Værd at vide om a
Af Nina Bach Ludvigsen, Sundhedspolitisk seniorkonsulent
Vi modtager en del henvendelser om
muligheden for at blive autoriseret, så
derfor er der fokus på autorisation i
denne måneds nyt fra Reddernes Udviklingssekretariat.
Reddernes Udviklingssekretariat har i
mange år arbejdet for en autorisation
til ambulancebehandlere og ambulancebehandlere med særlig kompetence
(paramedicinere), og Folketinget vedtog
den 27. november 2018, at ambulancebehandlere og ambulancebehandlere
med særlige kompetencer (paramedicinere) kan blive autoriserede.

Hvad er en autorisation?
En autorisation er bevis for sundhedsfaglig uddannelse. Autorisationen giver
både ansvar, rettigheder og pligter i
udførelsen af faglig virksomhed. Formålet med autorisationen er at styrke
patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser.

Hvornår kan jeg
søge autorisation?
Den nye lovgivning træder i kraft den 1.
juli 2019, og derefter kan ambulancebehandlere og ambulancebehandlere med

særlig kompetence (paramedicinere)
søge Styrelsen for Patientsikkerhed om
at blive autoriseret.

Beskyttet titel
Autorisation medfører en titelbeskyttelse, således vil man fremadrettet kun
have ret til at kalde sig ambulancebehandler, hvis man har autorisation som
ambulancebehandler. Ligeledes må en
person ikke kalde sig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) uden tilladelse fra Styrelsen
for Patientsikkerhed.

Femårig overgangsordning
Der bliver dog etableret en overgangsordning fra 1. juli 2019 og frem til 30.
juni 2024 for aktive ambulancebehandlere og paramedicinere. Du behøver derfor ikke at søge din autorisation fra første dag autorisationsloven
træder i kraft.

Pligter
I efteråret 2018 vedtog Folketinget den nye autorisationsordning for ambulancebehandlere og paramedicinere. (Foto: ft.dk).
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Ud over retten til at kalde sig ambulancebehandler eller ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), så medfører autorisationen

RUS

autorisation
en række pligter. Det er pligten til at
udvise omhu og samvittighedsfuldhed,
journalføringspligt, pligten til at deltage i tilsyn og pligten til at rapportere
utilsigtede hændelser.

Hvordan søger jeg
autorisation?
Du skal søge om at blive autoriseret på
Styrelse for Patientsikkerheds hjemmeside. Du kan både søge med en
dansk uddannelse og med en udenlandsk uddannelse, som er anerkendt
af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du
skal sende eksamensbevis, CV, hvor uddannelse og erhvervserfaring fremgår
i kronologisk orden, samt yderligere
oplysninger, som du mener, kan have
betydning for vurderingen af dine uddannelseskvalifikationer. Søger du på

baggrund af en udenlandsk uddannelse skal du også sende et
anerkendelsesbrev fra Styrelsen for
Patientsikkerhed.

Hvis du vil vide mere
Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder
i øjeblikket med implementeringsprocessen og vil i løbet af foråret
melde noget ud på deres hjemmeside:
https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation/

Kontakt:
Nina Bach Ludvigsen
Sundhedspolitisk
seniorkonsulent

Du kan også læse mere på Reddernes
Udviklingssekretariats hjemmeside, når
der er nyt at fortælle om autorisation:
www.rus3f.dk/autorisation

nina.ludvigsen@3f.dk
mobil 88 92 03 22
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Via University College – som bl.a. omfatter sygeplejerskeuddannelsen – har fine
faciliteter til FAM-dagen.

FAM-dag
i Aarhus
Ambulanceelever,
læge- og sygeplejerskestuderende brugte
en lørdag på at øve
tværfagligt samarbejde

Tværfagligt samarbejde har det med
at fungere bedst, hvis man kender
hinanden og har indblik i hinandens
kompetencer og arbejdsvilkår.
Det er baggrunden for FAM-dagen i
Aarhus, som er et tværfagligt kursus i
simulations- og teamtræning.
16 ∙
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Tidligere havde kurset kun deltagelse af læge- og sygeplejerskestuderende, men de seneste par gange
deltog også nogle få ambulanceelever,
hvilket alle deltagere evaluerede til at
være en klar berigelse for kurset.
Derfor er redderdeltagelsen blevet
skaleret op, således at en halv snes ambulanceelever fra hele landet var klar,
da den seneste udgave af FAM-dagen
blev skudt i gang den 13. april på sygeplejeskolen i Aarhus (VIA University
College).

Forskellige cases
- Ambulanceelevernes rolle er også
blevet udvidet. Før skulle de ”bare”
aflevere en patient på en båre. Nu har
vi forskellige cases, hvor elever bl.a.
kommer ud med ambulance, starter

behandling, får patienten ind i bårerummet, fortsætter behandlingen og til
sidst laver en overlevering på sygehuset, fortæller Anders Rasmussen. Han er
til daglig behandler og uddannelsesredder hos Falck Randers, og han er en af
drivkræfterne i planlægningsgruppen.

Trygt læringsmiljø
- På denne dag kan vores elever prøve
kræfter med simulerede cases samt
kommunikation med deres fremtidige
kollegaer på sygehusene i et trygt læringsmiljø. Vi er overbevist om, at det
kommer både patienter og vores egne
til gode, når der bliver knyttet bånd
på tværs af uddannelserne, samt skabt
mulighed for at følge patienter fra
den første præhospitale kontakt indtil
afslutning på sygehuset, siger han.

Indbyrdes forståelse
Ifølge arrangørerne er det tværfaglige
element ikke noget, som fylder meget
i de ”almindelige” uddannelser.
- Men her kan kommende læger og
sygeplejersker få indsigt i, hvad redderne har af uddannelse, hvad deres
kompetencer er, hvordan deres udstyr
ser ud med videre. Omvendt får ambulanceeleverne et kig indenfor murene
på hospitalet, og de kan eksempelvis prøve at overlevere en ”kritisk”
patient til traumemodtagelsen. Der
er meget læring i at stå med ansvaret
selv; hvad skal jeg sige, samt hvilke
informationer er væsentlige, påpeger
Anders Rasmussen.

Samarbejdet og opgavefordelingen mellem redderne og modtageholdet på ”sygehuset”
bliver sat på en prøve, da patienten pludselig får hjertestop midt i overleveringen.

Sluttede med fest
Ud over de 10 ambulanceelever var
der fire instruktører fra forskellige
redningskorps i aktion. Desuden deltog cirka 40 studerende fra de frivillige studenterforeninger på de andre
studier.
Reddernes Landsklub og de nævnte
foreninger ydede økonomisk tilskud til
FAM-dagen, som blev afsluttet med en
fest for samtlige deltagende studerende og elever.
Tovholder Anders Rasmussen (tv) holder øje med, hvordan opgaven løses.
Ambulanceeleverne kom så langt væk fra som Falster og havde –
lige som instruktørerne – et perfekt samarbejde trods forskellige
”Rygmærker”. – Til venstre behandles en psykiatrisk patient, til
højre gælder det et trafikuheld.

Nr.4 › Maj ‹ 2019

∙ 17

MEDIEINFORMATION
Deadlines og
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Fra Falster
til FAM-dag
Søren Hedegaard og hans kammerat
Niklas Lersø Kirdorf tog vejen helt fra
Falster for at deltage i FAM-dagen i
Aarhus, og det var bestemt umagen
værd, fastslår de.
- Det var en super lærerig dag. Godt
arrangeret, flotte rammer, rigtige
ambulancer og udstyr og gode cases,
fortæller Søren Hedegaard.

Den 25-årige ambulanceelev, der
til daglig kører i Maribo, hæfter sig
blandt andet ved, at opgaverne var
virkelighedstro:
- Det var godt med cases, som ikke
kun var død og ødelæggelse, men også
eksempelvis fald på trappe, angstanfald
etc. Det er jo sådan noget, man ret ofte
kører til, bemærker Søren Hedegaard.

Det tværfaglige element var givende for alle parter.

Han roser også figuranterne for
at spille så overbevisende, at det var
nemt at leve sig ind i de forskellige
scenarier.

Tværfaglig gevinst
Ifølge Maribo-redderen var det tværfaglige islæt sammen med sygeplejerske- og lægestuderende også en
gevinst ved dagen.
- Det er jo faggrupper, vi kommer
til at arbejde sammen med. Jeg tror,
det er sundt, at vi ser og oplever, hvad
hinanden kan – under trygge rammer.
Vi reddere har jo noget sygehuspraktik
i vores uddannelse, men det er fint, at
de andre får indblik i vores kompetencer præhospitalt.
- Det var også givende at lave overleveringer. Det med at have fokus på, at
vores iagttagelser om patienten bliver
opfanget og brugt i den videre proces,
siger Søren Hedegaard.
Han har svendeprøve til august, så
han kan desværre ikke deltage næste
år igen, konstaterer han med et smil.
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Ny app fra
Reddernes Landsklub
I starten af 2018 lancerede vi det nye
redder.dk, ligesom vi øgede vores
synlighed på de sociale medier. Vi
tager nu skridtet videre og lancerer
vores egen gratis nyhedsapp. App’en
kan hentes, hvor du normalt finder
dine apps.
I app’en har du let adgang til de
seneste udgaver af fagbladet Redderen, ligesom du kan læse den fulde
udgave af vores nyheder. App’en
husker dine login-oplysninger, så
du slipper for at skulle logge ind på
redder.dk.
Har du en Android telefon eller tablet, så kig forbi Google Play Butik og
hent din udgave af vores app. Har
du derimod en iPhone eller iPad,
så kig forbi Apple App Store for
at hente app’en. Husk desuden at
tilmelde dig muligheden for at modtage en notifikation i app’en, så går
du ikke glip af vigtige nyheder fra
Landsklubben.

